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Summary 

The police sometimes use provocative measures in their fight against serious and 

organized crime. In the event that the police use such unconventional investigative 

methods, it is done without legislative support. A question that arises in this context 

is whether a person can be held responsible for a crime that he or she has been 

induced by the police to commit. The Swedish Supreme Court (SSC) has 

historically been reluctant towards considering provocative investigative measures 

in the assessment of a person’s criminal liability. A slim possibility to permit 

mitigation of punishment existed if the police measures were considered 

“evidentially inappropriate”. 

 

Following the incorporation of the European convention on human rights (ECHR) 

into Swedish law, article 6 of the ECHR became part of Swedish law. The European 

Court of Human Rights (ECtHR) has in a number of rulings ruled that in the event 

that the police induce someone to commit a crime that they would not otherwise 

have committed, article 6 of the ECHR is violated. Following the ECtHR’s ruling 

in Teixeira de Castro, it became clear that established Swedish practice was not in 

line with the requirements set by the ECtHR. The SSC considered ECtHR’s rulings 

in the leading decision NJA 2007 s. 1037. In NJA 2007 s. 1037 the SCC ruled that 

in the event that someone has been subjected to police entrapment, in violation of 

article 6 of the ECHR, this person is not to be held legally responsible.   

 

This thesis analyses whether the SSC’s ruling in its leading decision, NJA 2007 s. 

1037, is compatible with the requirements set by the ECtHR. Furthermore, it is 

argued that the SSC’s ruling is justified and appropriate considering the legal 

ideologies permeating the Swedish legal system. Further, it is discussed whether 

there is reason to exclude the evidence acquired through police entrapment in 

violation of article 6 of the ECHR. Ultimately, the conclusion reached is that there 

is no reason to de lege ferenda change Swedish law with regards to the legal effect 

of police entrapment. 
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Sammanfattning 

Inom ramen för sin brottsutredande verksamhet förekommer det att polisen 

använder sig av provokativa åtgärder, ofta i syfte att utreda grov och organiserad 

brottslighet. I det fall polisen använder sig av sådana okonventionella 

utredningsmetoder görs det utan lagstöd. En fråga som aktualiseras i 

sammanhanget är huruvida den provocerade kan hållas ansvarig för ett brott som 

denne av polisen förmåtts begå. Tidigare var Högsta domstolens (HD) inställning 

att bedömningen avseende den provocerades ansvar inte påverkas av 

polisprovokationer som utgångspunkt. Endast i de fall provokationen ansågs 

”uppenbart otillbörlig” fanns anledning att medge strafflindring. 

 

Efter inkorporeringen av Europakonventionen (EKMR) i svensk rätt blev artikel 6 

EKMR och rätten till en rättvis rättegång del av svensk rätt. Europadomstolen har 

i ett flertal avgöranden fastslagit att i det fall polisen använder sig av otillbörliga 

brottsprovokationer, sådana provokationer som förmår någon att begå ett brott som 

denne annars inte hade begått, kränks dennes rätt till en rättvis rättegång. Efter 

Europadomstolens avgörande i Teixeira de Castro stod det klart att svensk praxis 

inte var förenlig med de krav som ställdes av Europadomstolen. HD fastslog 

sedermera genom NJA 2007 s. 1037 att i det fall en otillbörlig brottsprovokation 

tilltagits, i strid med artikel 6 EKMR, brister det i de materiella 

straffbarhetsbetingelserna. Konsekvensen är att brottet inte ska åtalas och om så 

ändå görs ska åtalet lämnas utan bifall.  

 

I uppsatsen nås slutsatsen att HD:s ledande avgörande i 2007 års fall är förenligt 

med de krav som Europadomstolen ställer på de nationella domstolarna. Vidare 

argumenterar jag för att HD:s avgörande är motiverat och lämpligt utifrån 

rättsideologiska och rättsstatliga perspektiv. En diskussion förs även om det finns 

anledning att i stället beakta otillbörliga brottsprovokationer genom ett bevisförbud.  

Avslutningsvis nås slutsatsen att det inte finns anledning att de lege ferenda ändra 

svensk rätt vad avser hanteringen av otillbörliga brottsprovokationer.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Det förekommer att polisen inom ramen för sin brottsbekämpande verksamhet 

företar så kallade okonventionella spaningsmetoder.1 En sådan typ av 

spaningsmetod är polisprovokationer, där polisen lockar eller utmanar en person 

till en handling eller ett uttalande som kan vara besvärande eller ha en negativ 

innebörd för personen eller någon i dennes närhet.2 Användandet av 

polisprovokationer har motiverats utifrån behovet av att bekämpa grov brottslighet 

och att det finns en angelägenhet att svårupptäckta brott lagförs.3 

Polisprovokationer har ansetts vara nödvändiga metoder för att med rimlig 

effektivitet kunna hantera och beivra brott.4 Särskilda problem är förknippade med 

den typ av provokationer som kommit att benämnas brottsprovokationer5, förenklat 

uttryckt är det provokationer som syftar till att förmå någon att begå ett brott. I det 

fall någon förmåtts begå ett brott som denne annars inte hade begått antar 

brottsprovokationen karaktären av en otillbörlig brottsprovokation.  Att en sådan 

typ av polisprovokation ter sig som en aningen tvivelaktig metod i något sorts 

rättviseperspektiv är en tanke många antagligen skulle hålla med om. En fråga som 

uppstår i sammanhanget är om en person, som blivit utsatt för en sådan otillbörlig 

brottsprovokation av polisen, sedermera kan åtalas och dömas till ansvar och 

påföljd för det framprovocerade brottet.  

 

Före inkorporeringen av Europakonventionen i svensk rätt ansågs det inte finnas 

anledning att beakta en brottsprovokation vid bedömningen av den provocerades 

 
1 SOU 2007:22 s. 194 och SOU 2003:74 s.72. 
2 SOU 2010:103 s. 124 f., SOU 2003:74 s. 113 f, SOU 1982:63 s.129, prop. 1983/84:111 s 45, JO 

2000/01 s. 132, Axberger, brottsprovokation, Stockholm 1989 s. 59, Asp (2001) s. 20 och Ågren 

(2011) s. 916. 
3 SOU 2003:74 s. 114.f., SOU 2010:103: s. 123, prop. 1983/84:111 s. 44 f., Ågren (2011) s. 916. I 

detta avseende kan man även hänvisa till praxis från HD, se exvis NJA 1985 s. 544, 2003 s. 32, 

2007 s. 1037. 
4 SOU 2010:103 s. 150. 
5 Se bl.a. SOU 2010:103 s.149 ff. 
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ansvar.6 Möjlighet att medge strafflindring förelåg i vissa undantagsfall, då polisen 

agerat ”uppenbart otillbörligt”.7 Efter avgörandet Teixeira de Castro i 

Europadomstolen år 1998 befann sig Sverige i en situation där det stått klart att 

äldre praxis inte längre var förenlig med de krav som följer av artikel 6 EKMR.8 I 

doktrin har skilda uppfattningarna avseende vilka krav Europadomstolen ställer på 

svensk rätts beaktande av otillbörliga brottsprovokationer framhållits.  Det dröjde 

fram till HD:s avgörande i NJA 2007 s. 1037 innan det av HD gavs klarhet i hur en 

otillbörlig brottsprovokation ska beaktas i den efterföljande straffprocessen. Sedan 

HD:s avgörande i 2007 års ledande rättsfall har Europadomstolen flertalet gånger 

bedömt otillbörliga brottsprovokationer och klarlagt rättsläget ytterligare.  

 

I det fall en person åtalas för ett framprovocerat brott är det två huvudsakliga 

frågeställningar som aktualiseras: 1) Har provokationen varit otillbörlig? 2) Hur 

skall en otillbörlig brottsprovokation beaktas i den efterföljande straffprocessen? I 

detta arbete kommer huvudfokus att ligga på den senare frågan. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Detta arbete syftar till att analysera och utreda gällande rätt avseende vilken den 

rättsliga följden blir i den efterföljande straffprocessen i det fall en otillbörlig 

brottsprovokation tilltagits under utredningsstadiet. En central del av arbetet är att 

utreda vilka krav som artikel 6 EKMR och Europadomstolen ställer på svenska 

domstolar att beakta förekomsten av en otillbörlig brottsprovokation i den 

efterföljande straffprocessen. Vidare kommer HD:s avgörande i det ledande 

svenska rättsfallet NJA 2007 s. 1037 att analyseras med bakgrund av dessa krav. 

 

Uppsatsen har dessutom till syfte att undersöka hur svensk rätt bör vara utformad 

de lege ferenda vad avser rättsverkningarna av att en otillbörlig brottsprovokation 

 
6 Se NJA 1989 s. 498 som hänvisar till bl.a. NJA 1960 s. 522 och NJA 1985 s 544. (Se även NJA 

2007 s. 1037 som hänvisar till samma rättsfall). 
7 Se NJA 1985 s. 544. 
8 Asp (2008) vid s. 783. 
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tilltagits. Utgångspunkt för denna de lege ferenda diskussion tas i en analys 

avseende huruvida HD:s avgörande i NJA 2007 s. 1037 kan anses motiverat och 

försvarligt utifrån rättsteoretiska utgångspunkter, i synnerhet rättsideologiska och 

rättsstatliga sådana. 

 

För att uppnå uppsatsens syfte skall således följande frågeställningar besvaras: 

 

(1) Hur beaktas förekomsten av otillbörlig brottsprovokation i svensk rätt och 

hur förhåller sig detta till de krav som följer av Europadomstolens praxis 

och artikel 6 EKMR? 

(2) Hur väl överensstämmer svenska domstolars hantering av otillbörliga 

brottsprovokationer, i en efterföljande straffprocess, med rättsteoretiska 

utgångspunkter? 

(3) Bör svensk rätt förändras de lege ferenda vad avser hanteringen av 

otillbörliga brottsprovokationer? 

 

1.3 Avgränsning 

Provokationsproblematiken kan diskuteras från olika perspektiv och 

frågeställningar. Därför har vissa avgränsningar gjorts för att begränsa arbetets 

omfattning. Uppsatsen kommer i huvudsak fokusera på frågan om den 

provocerades ansvar och hur ansvaret påverkas av provokativa åtgärder från 

polisen. Provokatörens eventuella ansvar i samband med en provokation kommer 

alltså inte att behandlas. Vidare kommer frågan avseende i vilken utsträckning 

provokation som polisiär arbetsmetod är tillåten endast att beröras i korthet och 

indirekt i syfte att svara på uppsatsens frågeställningar. I 2.1 kommer det redogöras 

vidare för de olika huvudfrågeställningar som aktualiseras i samband med 

provokationsproblematiken och det kommer då bli tydligare hur de olika 

frågeställningarna förhåller sig till varandra. Det kommer i samband med den 

redogörelsen även bli tydligt att frågan huruvida en provokativ åtgärd i sig är 
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tillåten eller otillåten och frågan avseende vilken rättsverkan en sådan provokation 

kan komma att medföra, är skilda från varandra.  

 

Begreppet provokation är vitt och därför har viss begreppsbildning redogjorts för i 

kapitel 3. Den typ av provokationer som uppsatsen behandlar är sådana 

provokationer som tilltagits av polisen direkt eller indirekt av någon som polisen 

utövat inflytande över. Således kommer uppsatsen inte behandla den typen av 

provokationer då en privatperson (som inte agerar i egenskap av en polisoperation) 

provocerar någon att begå ett brott.  

 

Som kommer visa sig i flertalet rättsfall som redogörs för i uppsatsen så är resultatet 

av en brottsprovokation ofta bevisning som kan användas i en senare straffprocess 

mot den provocerade. Frågan avseende tillåtligheten av sådan bevisning berörs i 

rättsfallen i svensk rätt och i Europadomstolen och kommer därmed oundvikligen 

också att beröras i arbetet. I uppsatsens senare del kommer frågan huruvida det är 

lämpligt att beakta en otillbörlig brottsprovokation genom ett bevisförbud att 

behandlas i de lega ferenda diskussionen. Ett intressant spörsmål som aktualiseras 

i sammanhanget är frågan avseende den s.k. principen om förbud mot frukten från 

det förgiftade trädet och huruvida den bör tillämpas i svensk rätt i de fall då 

bevisning åtkommits på ett olagligt eller otillbörligt sätt. Enligt Lundqvist innebär 

principen att rättsverkan av ett bevisförbud ska sträckas ut till att inte bara gälla den 

bevisning som åtkommits på ett otillbörligt sätt i ett första led utan även omfatta 

bevis, som åtkommits genom en laga åtgärd som följer i senare led efter den initiala 

otillbörliga bevisåtkomsten.9 I doktrin har det av Lundqvist10 framhållits att HD i 

rättsfallet NJA 2011 s. 638 antagit principen i det fall bevis åtkommits i strid med 

förbudet mot tortyr i artikel 3 EKMR.11 Frågan avseende huruvida principen om 

frukten från det förgiftade trädet antagits i svensk rätt och huruvida den bör 

appliceras i fall av otillbörliga brottsprovokationer ämnas inte redogöras eller 

undersökas inom ramen för denna uppsats.  

 
9 Lundqvist (2017) s. 79. 
10 Se t.ex. Lundqvist (2017) s. 79.  
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1.4 Metod och material 

Arbetet syftar inledningsvis till att fastslå och beskriva gällande rätt och har därmed 

en tydlig karaktär av de lege lata. Jag nöjer mig dock inte med att enbart dra 

slutsatser de lege lata. I arbetets senare delar, i kapitel 5, syftar arbetet till att också 

ange synpunkter de lege ferenda om hur rätten bör vara utformad. Denna senare 

del kan även sägas innehålla de sentientia ferenda resonemang som avser hur en 

domstol eller annan instans borde besluta.12  

 

I framställningen kommer i huvudsak en rättsdogmatisk metod att användas. Den 

traditionella rättsdogmatiska metoden innebär att ett rättsligt problem utreds och 

analyseras med ledning av de vedertagna och allmänt accepterade rättskällorna. 

Svar söks därmed i lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och doktrin i syfte att 

fastställa vad som är gällande rätt (de lege lata).13 Det råder viss diskrepans inom 

den juridiska doktrinen avseende vad metoden innebär och hur rättsdogmatik bör 

bedrivas.  

 

Sandgren framhåller att en uppdelning bör ske i rättsdogmatisk metod och 

rättsanalytisk metod där den förra har i huvudsaklig uppgift att ”fastställa gällande 

rätt” och den senare har till uppgift att ”analysera rätten”. Vidare framhåller 

Sandgren att rättsdogmatiken visserligen kan innehålla argument de lege ferenda, 

men enbart i den mån som argumenten är en utveckling av analysen av gällande 

rätt. Han anser det inte självklart att sådana argument kan anföras utan att analysen 

får drag av rättspolitisk argumentation som enligt Sandgren faller utanför 

dogmatiken som bör hålla isär ”vara” och ”böra”.14 Andra framhåller att den 

rättsdogmatiska metoden inbegriper både analys och kritik.  

 

 
12 Se t.ex. Sandgren (2018) s. 52 f. 
13 Se t.ex. Kleinman (2018) s. 21 ff. och Sandgren (2018) s. 48 ff.  
14 Sandgren (2018) . 49 f. och s. 52 f. 
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Kleinman menar å sin sida att man i kritisk rättsdogmatisk forskning kan gå längre 

än att beskriva gällande rätt och med fristående ändamålsargument påvisa att 

rättsläget är otillfredsställande och på ett eller annat sätt bör ändras.15 Jareborg 

argumenterar för att det inom ramen för rättsdogmatiken är möjligt att vidga 

perspektivet och gå utanför gällande rätt i syfte att finna nya svar och bättre 

lösningar.16 Preczenik intar ståndpunkten att rättsdogmatiken, förutom att beskriva 

gällande rätt utvecklar normativa ståndpunkter som rättfärdigar och kritiserar olika 

delar av gällande rätt.17 Asp, Ulväng och Jareborg anser det åligger 

rättsdogmatikern att kritiskt granska vad som framkommer som gällande rätt. De 

framhåller att det är naturligt att rättsdogmatiken kombineras med rättspolitiska 

inslag. Rättsdogmatik utan de lege ferende resonemang blir ofta torftig enligt 

författarna.18 Flertalet framträdande forskare inom rättsvetenskapen tycks således 

överens om att den rättsdogmatiska metoden inbegriper element av att dels beskriva 

gällande rätt och dels element av att rättfärdiga och kritisera densamma.  

 

I uppsatsen kommer gällande rätt inledningsvis att fastslås utifrån de allmänt 

accepterade rättskällorna som nämnts i ovan. Vad gäller provokativa åtgärder finns 

det i dagsläget ingen lagstiftning även om åtgärderna behandlats ett flertal gånger i 

diverse förarbeten. Förarbetena har i huvudsak behandlat frågan avseende 

provokationers tillåtlighet som metod i polisens brottsbekämpande verksamhet. 

Därmed har förarbeten fått begränsad betydelse för arbetets frågeställningar och 

enbart berörts sparsamt och då framförallt i arbetets tidigare kapitel.  

 

Frågan vilka rättsverkningar en otillbörlig brottsprovokation som tilltagits i strid 

med artikel 6 medför, baseras till stor del på praxis från Europadomstolen och HD. 

I svensk rätt är NJA 2007 s. 1037 det ledande avgörandet varför detta varit 

betydande för uppsatsens frågeställningar. Vidare finns det omfattande praxis från 

Europadomstolen avseende otillbörliga brottsprovokationer. Ett urval har därmed 

 
15 Kleinman (2018) s. 40. 
16 Jareborg (2004) vid s. 4.  
17 Peczenik (2005) vid s. 249 f.  
18 Asp, Ulväng, Jareborg (2013) s. 19. 
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erfordrats där jag fokuserat på de avgöranden som är vägledande när det kommer 

till beaktandet av otillbörliga brottsprovokationer i nationella domstolar.  

 

I likhet med rättspraxis har doktrin en framträdande roll i arbetet. Doktrinen utgör 

en viktig del i att ”fylla ut luckor” när andra rättskällor lämnar ofullständiga besked. 

Vidare bidrar doktrinen till systematisering och till att klargöra sammanhang.19 

Doktrinen har dels använts för att uppnå en mer fördjupad och utförlig analys och 

dels som hjälp i att tolka praxis från HD och Europadomstolen.  

 

I uppsatsens avslutande kapitel 5 syftar arbetet som sagt till att analysera rättsläget 

de lege ferenda. Detta kapitel kommer att präglas av ett visst rättspolitiskt inslag. 

Likt Asp, Ulväng och Jareborg anser jag det motiverat att den rättsdogmatiska 

analysen kompletteras med sådana inslag. Bakomliggande uppsatsens 

frågeställningar finns en inneboende konflikt mellan effektivitet och 

rättsstatlighet.20 Vidare aktualiserar uppsatsämnet grundläggande frågor om vad 

som bör vara straffbart. I kapitlet analyseras och diskuteras inledningsvis därmed 

huruvida Högsta domstolens avgörande i NJA 2007 s. 1037 kan anses motiverat 

utifrån rättsideologiska och rättsstatliga perspektiv. Vidare utreds huruvida det 

finns anledning att beakta otillbörliga brottsprovokationer i svensk rätt genom att 

införa ett bevisförbud. Detta för att slutligen besvara frågan om svensk rätt bör 

förändras vad avser beaktandet av otillbörliga brottsprovokationer. 

 

1.5 Forskningsläge 

Frågan hur en brottsprovokation bör beaktas i straffprocessen och hur den 

provocerades ansvar påverkas av att en sådan provokation tilltagits mot denne, har 

varit föremål för diskussion under en längre tid inom rättsvetenskapen. Sett till 

doktrin är det framförallt två större självständiga verk som har behandlat 

brottsprovokationer och rättsverkan av att sådana tilltagits.  

 
19 Jmf. Ågren (2013) s. 28 f.  
20 Jmf. Asp (2001) s. 25.  
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Petter Asp har i boken Straffansvar vid brottsprovokation, som utgavs 2001, 

utförligt behandlat provokatörens respektive den provocerades ansvar i fall av 

brottsprovokationer. Asp analyserar i vilka fall polisprovokationer står i strid med 

artikel 6 EKMR och vilka krav Europadomstolen ställer på beaktandet av 

brottsprovokationer i de nationella rättsordningarna. Detta görs i huvudsak utifrån 

Europadomstolens avgörande i Teixeira de Castro. Asp gör även komparativa 

utblickar till och jämförelser med rättsläget i Tyskland, England och USA. 

Avslutningsvis framhåller Asp att brottsprovokationer i vissa fall bör medföra 

strafflindring och påföljdseftergift och argumenterar för detta utifrån rättsstatliga 

skäl.  

 

Det andra större verket på området är boken Brottsprovokation, som utgavs 1989, 

författad av Hans-Gunnar Axberger. Även Axberger, likt Asp, behandlar frågan 

avseende provokatörens och den provocerades ansvar ingående. Boken daterar sig 

ett antal år tillbaka men kompletterades år 2002 i en artikel, Brottsprovokation – en 

uppdatering, där Axberger kommenterar rättsläget utifrån nytillkomna rättsfall och 

ny doktrin. 

 

Det hänvisas omfattande till Axberger och Asp i praxis och förarbeten. Verkens 

betydelse får fortfarande anses vara stor även om de numera tillkommit flertalet 

viktiga rättsfall, både från Europadomstolen och HD, sedan böckerna skrevs. 

 

Vidare har diverse rättsvetenskapliga artiklar behandlat den provocerades ansvar i 

fall av brottsprovokationer och då framförallt i samband med Europadomstolens 

avgörande i Texiera de Castro eller i samband med HD:s avgörande i 2007 års 

ledande rättsfall. Några exempel är Ulf Lundqvist i Polisprovokation och 

bevisförbud (1999), Dag Victor i dennes anmärkning av Petter Asps Straffansvar 

vid brottsprovokation (2001) och Ignacio Vita i Brottsprovokation och dess 

rättsföljd i straffprocessen (2008).  
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I det ledande avgörandet NJA 2007 s. 1037, fastslog HD att otillbörliga 

brottsprovokationer medför att det brister i de materiella straffbarhetsbetingelserna, 

varför åtal inte skall väckas. Om åtal ändå väcks, skall det lämnas utan bifall. HD 

motiverar inte varför en otillbörlig brottsprovokation medför att det brister i 

straffbarheten. I doktrin finns det inte heller någon vidare vägledning att finna 

avseende skälet till att det brister i de materiella straffbarhetsbetingelserna då en 

otillbörlig brottsprovokation tilltagits. Mig veterligen finns det inga utförligare 

rättsvetenskapliga arbeten som gjort ett försök till att motivera varför det brister i 

straffbarheten i det fall en otillbörlig brottsprovokation företagits. I förevarande 

arbetet, analyseras huruvida det är motiverat och lämpligt att beakta otillbörliga 

brottsprovokationer på detta sätt utifrån rättsideologiska och rättsstatliga skäl. Då 

denna fråga inte behandlats närmare inom rättsvetenskapen torde detta arbete 

medföra visst nyhetsvärde. 

 

1.6 Disposition 

I kapitel 2 redogörs det inledningsvis för några allmänna utgångspunkter som är 

viktiga att ha med sig i den fortsatta framställningen. I det första delkapitlet 

introduceras läsaren till provokationsproblematiken och de frågeställningar som 

aktualiseras i sammanhanget. I det andra delkapitlet redogörs det för den fria 

bevisföringen och dess ställning i svensk rätt. I det tredje delkapitlet redogörs för 

den metodik som Europadomstolen tillämpar vid bedömningen av provokativa 

åtgärder. 

 

I kapitel 3 redogörs det för viss begreppsbildning. I kapitlet definieras provokation, 

brottsprovokation och otillbörlig brottsprovokation då dessa saknar lagstadgade 

definitioner. De definitioner som fastlås i detta kapitel är de som sedermera används 

och åsyftas i den fortsatta framställningen.  

 

I kapitel 4 redogörs det för hur otillbörliga brottsprovokationer beaktas i den 

efterföljande processen i svensk rätt. Det redogörs först i korthet för rättsläget i 
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svensk rätt före inkorporeringen av EKMR. Därefter redogörs det för 

konventionsrätten och Europadomstolens praxis avseende otillbörliga 

brottsprovokationer och dess förenlighet med artikel 6. Det har stor betydelse för 

hur otillbörliga brottsprovokationer beaktas i svensk rätt. Efter det redogörs det 

ingående för HD:s avgörande i NJA 2007 s. 1037 då detta är det ledande avgörandet 

i svensk rätt avseende otillbörliga brottsprovokationer. Avslutningsvis följer en 

delanalys som genomsyras av följande frågor: Vilka krav ställer Europadomstolen 

på svensk rätt? Är HD:s avgörande i 2007 års rättsfall förenligt med dessa krav? 

 

I kapitel 5 diskuteras hur otillbörliga brottsprovokationer ska beaktas i den 

efterföljande processen de lege ferenda. I 5.2 diskuteras och analyseras huruvida 

den lösning HD väljer i 2007 års fall, där den otillbörliga brottsprovokationen 

beaktas genom att det brister i de materiella straffbarhetsbetingelserna, kan anses 

motiverad. Utgångspunkt tas i rättsideologiska och rättsstatliga perspektiv. Vidare 

kommer det i 5.3 diskuteras huruvida det finns skäl att i stället, genom ett 

bevisförbud, förbjuda bevisningen som anskaffats genom den otillbörliga 

brottsprovokationen. Alternativen ställs mot varandra för att kunna besvara: Vad 

ska rättsverkan av en otillbörlig brottsprovokation vara de lege ferenda? Analysen 

sker löpande i kapitlet.  

 

I kapitel 6 finns en sammanfattning av slutsatser som dragits samt slutord. 
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2 Allmänna utgångspunkter 

I detta kapitel redogörs för några allmänna utgångspunkter som det anses vara av 

vikt att läsaren har med sig i den fortsatta framställningen. För att kunna besvara 

uppsatsens frågeställningar anses det viktigt att dessa fundamentala aspekter 

redogörs för i ett tidigt stadie.  

 

I 2.1 redogörs det för de olika ”huvudfrågeställningar” som aktualiseras i samband 

med provokationsproblematiken. Detta för att det ska bli tydligt för läsaren vilket 

frågekomplex som denna uppsats i huvudsak fokuserar på. Det är viktigt att läsaren 

förstår skillnaden mellan de olika frågekomplex som görs gällande för att lättare 

kunna tillgodogöra sig de argument som framförts i praxis och doktrin. 

 

I 2.2 redogörs det för den fria bevisföringen och dess ställning i svensk rätt. Detta 

eftersom principen och dess starka ställning har betydelse för hur svenska 

domstolar valt att hantera polisprovokationer i straffprocessen. Vidare kommer det 

redogöras för den inställning svenska domstolar historiskt haft generellt vad avser 

möjligheten att begränsa principen mot bakgrund av Europakonventionen.  

 

Avslutningsvis i 2.3 framhålls den metodik som Europadomstolen tillämpar i fall 

då provokativa åtgärder tilltagits. I delkapitlet kommer det framgå att 

Europadomstolen i ett första materiellt test bedömer om den provokativa åtgärden 

förmått den provocerade att begå ett brott som denne annars inte hade begått. Om 

så bedöms vara fallet, övergår Europadomstolen till en prövning enligt det 

processuella testet. Inom ramen för det processuella testet ser domstolen till vilka 

åtgärder som staten tilltagit för att avgöra huruvida den kränkning som 

provokationen medför kompenserats eller avhjälpts på ett tillfredsställande sätt. 

 



 16 

2.1 En introduktion till 
provokationsproblematiken 

Brottsprovokation aktualiserar flertalet rättsfrågor. En vedertagen uppdelning av 

dessa rättsfrågor är att inordna dem i tre huvudfrågeställningar. Asp har formulerat 

de tre huvudfrågeställningarna enligt följande: 

 

1) Frågan om i vilken utsträckning provokation är tillåten såsom polisiär 

arbetsmetod, 

2) frågan om provokatörens straffrättsliga ansvar, och 

3) frågan om den provocerades straffrättsliga ansvar. 21 

 

Dessa frågeställningar är i mångt och mycket fristående men också 

sammankopplade till viss del. Det är något som ger upphov till ett komplext 

problemområde. Det är därför av stor vikt att man har klart för sig vilken eller vilka 

frågor som diskuteras i sammanhanget. Sett till de tre frågeställningarna kan den 

första gruppen sägas utgå ifrån ett polisrättsligt perspektiv där frågor rörande vilka 

offentligrättsliga regler som är tillämpliga för polisverksamheten, men även 

myndighetsverksamhet i största allmänhet, behandlas. Det aktualiserar även 

beaktanden avseende tillåtligheten i att polisen använder brottsprovokationer i sin 

brottsutredande verksamhet. Den andra frågan gäller provokatören. Här kan en 

diskussion avseende huruvida provokationsgärningen i sig är ansvarsgrundande 

genom att polisen, dvs. provokatören, gjort sig skyldig till tjänstefel eller anstiftan 

till det framprovocerade brottet. Den sista och tredje frågan innehåller det 

frågekomplex som berör den provocerades ansvar. Här aktualiseras frågan huruvida 

en person som av polisen blivit utsatt för en brottsprovokation kan dömas till ansvar 

och påföljd för det framprovocerade brottet.22 Förutom det polisrättsliga perspektiv 

som kan intas vad gäller den första frågan, aktualiserar de två senare frågorna ett 

 
 21 Asp (2008) vid s. 780, Asp (2003) vid s. 226 ff, se även Axberger (2002) s. 61.  
22 Axberger (2002) s. 61 och Asp (2008) vid s. 780. 
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straffrättsligt perspektiv.23 Det är även möjligt att inta ett processrättsligt perspektiv 

och diskutera om provokationen kan utgöra processhinder mot en 

brottmålsrättegång mot den provocerade eller om bevisningen som följer av 

provokationen bör förbjudas att användas i rätten.24 

 

Det frågekomplex som denna uppsats huvudsakligen kommer förhålla sig inom, är 

den tredje frågan avseende den provocerade och huruvida denne kan dömas till 

ansvar och påföljd för det framprovocerade brottet. När det väl konstaterats att de 

tilltalade har blivit utsatta för en brottsprovokation i utredningsstadiet, uppstår som 

sagt frågan vilka rättsliga följder en sådan provokation ger upphov till i den 

efterföljande straffprocessen. Innan det går att svara på frågan hur en 

brottsprovokation beaktas i den efterföljande straffprocessen25 är det nödvändigt att 

inledningsvis fastslå vad som anses utgöra en brottsprovokation. Vidare är det 

också av vikt att utreda och fastslå vilka brottsprovokationer som anses otillbörliga 

och därmed kan få betydelse för bedömningen i den efterföljande straffprocessen. 

Detta kommer redogöras för i kapitel 3.26 Den följetång som därför måste tas är att 

först besvara frågan 1) Har brottsprovokationen i det specifika fallet varit 

otillbörlig? För att sedan kunna besvara 2) Hur ska den otillbörliga 

brottsprovokationen beaktas i den efterföljande straffprocessen? Innan dessa frågor 

berörs kommer i det nästkommande delkapitlet redogöras för den fria 

bevisföringens ställning i svensk rätt. 

 

 
23 Det är även möjligt att diskutera de olika frågornas betydelse på andra områden som t.ex. hur 

den tjänsteman som utfört provokation ska behandlas i arbetsrätten, huruvida en otillåten åtgärd 

ska betraktas som en nullitet i förvaltningsrättsligt sammanhang eller möjlighet att förverka 

egendom som trätt fram efter provokationen. Även om dessa angränsande frågor är intressanta, 

faller de utanför uppsatsens omfång.  
24 Asp (2003) vid s. 227. 
25 Som kommer framgå senare så med bakgrund i NJA 2007 s. 1037 kan den omständigheten att 

det förekommit en provokativ åtgärd från polisen under utredningsstadiet leda till att det brister i 

de materiella straffbarhetsbetingelserna. Om åklagaren inser att provokationen gör att det brister i 

materiella straffbarhetsbetingelser kommer denna troligen att fatta ett negativt åtalsbeslut och 

någon efterföljande straffprocess kommer inte följa av den anledningen.   
26 Se nedan kap 3. 
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2.2 Principen om fri bevisföring och 
otillbörligt anskaffad bevisning 

Resultatet av en brottsprovokation är oftast bevisning som kan användas i en senare 

straffprocess mot den provocerade. Tillåtligheten av sådan bevisning är därför en 

fråga som oundvikligen berörs när rättsverkan av provokationen diskuteras. 

Europadomstolens praxis tycks rent systematiskt handla om bevisningens 

tillåtlighet i fall av brottsprovokationer och HD behandlar frågan i sitt ledande 

avgörande från 2007. Det är med bakgrund av detta som det i ett tidigt stadium 

redogörs för principen om den fria bevisföringen och dess ställning i svensk rätt. 

Det kommer även i korthet redogöras för den inställning som föreligger, och 

förelegat, i svensk praxis vad avser möjligheten att begränsa principen om fri 

bevisföring i de fall bevisning anskaffats på ett otillbörligt eller olovligt sätt 

generellt.  

 

Utgångspunkten i svensk rätt har varit principen om fri bevisprövning. Fram till 

Europakonventionens inträde har synsättet i princip varit att full frihet föreligger i 

bevisföringen. Existensen av bevisförbud, förekommande i andra rättssystem, har i 

stort sett varit obefintlig i svensk rätt. Istället för att exkludera och avvisa bevis 

införskaffade på ett rättsvidrigt eller mindre rättssäkert sätt, har sådana bevis kunnat 

komma att tilldelas ett lägre bevisvärde. Dessa bevis har på så sätt hanterats genom 

den fria bevisvärderingen.27 Den tidigare närmast ohotade ställning som principen 

om fri bevisföring haft är kan inte längre sägas vara en sanning. Enligt Ahlstrand 

är detta en utveckling som varit på gång en tid, en åsikt som får anses vara rätt 

okontroversiell.28 Diesen skriver att de senaste 20 åren har domar från 

Europadomstolen kommit att inskränka och påverka den fria bevisföringens 

ställning i Sverige.29  

 

 
27 Ekelöf m.fl. (2009) s. 37 och Diesen (2015) s. 119 
28 Ahlstrand vid s. 545. 
29 Diesen (2015) s. 120. 
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Principen om fri bevisföring vinner lagstöd i 35:1 rättegångsbalken (1942:740) 

(RB), vari stadgas att rätten skall ”efter samvetsgrann prövning av allt, som 

förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat”. Både principen om fri bevisvärdering 

och principen om fri bevisföring anses framgå utav detta grundläggande stadgande 

även om ordalydelsen inte tydligt tycks påvisa det.30 Den svenska straffprocessen 

kan sägas vila på grundsatsen att utredning av brott är något som främst åvilar staten 

och inte målsäganden eller någon annan enskild person.31 En annan grundsats är att 

den tilltalade som utgångspunkt enbart skall bestraffas för brott som denne 

bevisligen gjort sig skyldig till. Är det inte möjligt att bevisa den tilltalades skuld 

eller om handlandet är straffritt ska den tilltalade gå fri.32 Det har därför ansetts 

viktigt att domen i brottmål så långt som möjligt blir materiellt riktig och 

överensstämmer med det förprocessuella läget. Sammantaget anses principen om 

fri bevisföring ge domstolar störst möjlighet att åstadkomma materiellt riktiga 

domar.33 

 

Ekelöf har menat att det bör finnas en gräns för vad den fria bevisföringen rimligtvis 

kan tillåta. Enligt Ekelöf är det oklart vart denna gräns går men han föreslår att det 

rör sig om de situationer då bevisupptagningen skulle uppfattas som ”uppenbart 

oförenlig med grunderna för rättsordningen här i riket”. Vilka situationer som 

skulle kunna tänkas falla inunder detta är svårt att med bestämdhet avgöra enligt 

Ekelöf.34 

 

Ser man till praxis i HD avseende tillåtligheten av olovligt åtkommen bevisning 

generellt har HD varit väldigt restriktiv med att mot bakgrund av 

Europakonventionen begränsa principen om fri bevisföring. Det har uttalats att 

huvudregeln är att parterna kan åberopa relevant bevisning, oavsett om den har 

tillkommit i föreskriven ordning eller om bevisets ursprung är oklart. Detta med 

 
30 Ekelöf m.fl. (2009) s. 26–27 och Diesen (2015) (Bevisprövning i brottmål) s. 52–53 
31 Se Lundqvist (1998) s. 25.  
32 Jareborg (1994) s. 20–25, Ekelöf rättegång I s. 44.  
33 Lindell (1987) s. 132, Ekelöf m.fl. (2009) s. 37, Lundqvist (1998) s. 23 och Diesen (2015) s. 

119. 
34 Ekelöf och Boman (1992), s. 246 
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motiveringen att de bästa förutsättningarna för en allsidig belysning av ett brottmål 

på så sätt uppnås. I vilken mån åtkomsten eller bevisets ursprung skall tillmätas 

någon betydelse är något domstolen ansett sig ha att bedöma inom ramen för sin 

fria bevisföring.35  

 

NJA 2011 s. 638 illustrerar dock att vissa anskaffningsmetoder kan föranleda att 

bevisning helt och hållet ska lämnas utanför rättegången. HD fastslog att i det fall 

bevisning framkommit genom allvarliga fall av otillbörliga påtryckningar – det vill 

säga förfaranden i strid med förbudet mot tortyr eller omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning i artikel 3 EKMR - kan det finnas anledning att göra 

avsteg från principen om fri bevisföring och huvudregeln att bevisning som 

tillkommit i obehörig ordning skall få åberopas.36 

 

En annan typ av situation där Europadomstolen och Högsta domstolen diskuterat 

bevisnings eventuella otillåtlighet är i det fall polisen tilltagit provokativa åtgärder 

i utredningsstadiet. Dessa fall kommer att behandlas i uppsatsens efterföljande 

delar.  

2.3 Europadomstolens metodik vid 
provokativa åtgärder 

Prövningen avseende huruvida brottsprovokationen är tillåten och vilken 

rättsverkan blir i det fall en sådan provokation företagits är, som sagt i 2.1 ovan, två 

olika frågor. Europadomstolens bedömning utgörs av två steg. I det första steget 

utreds om den ifrågasatta åtgärden som sådan är otillåten och i det andra steget 

avgörs vad konventionsstaten måste göra för att undvika att artikel 6 kränks i det 

fall en sådan provokation företagits. Europadomstolens prövning avseende artikel 

6 handlar om huruvida rättegången i dess helhet varit rättvis. I det fall en 

brottsprovokation av otillåtet slag förekommit kan staten, som utgångspunkt, så att 

 
35 Se NJA 1986 s. 489, NJA 2003 s. 323 och NJA 2011 s. 638 
36 Se NJA 2011 s. 638 p. 18 och p. 21.  
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säga avhjälpa eller ”kompensera” för den tilltagna provokationen och på så sätt 

undvika att brott mot artikel 6 begås.37 

 

Numera har Europadomstolen utvecklat en tydlig metodik för bedömningen 

avseende huruvida en polisprovokation strider mot artikel 6 EKMR och rätten till 

en rättvis rättegång. Domstolen gör först en preliminär prövning om den sökandes 

klagan prima facie kan anses utgöra ett sådant typfall av polisprovokationer som 

erfordrar en prövning huruvida artikel 6 kränkts.38 Om så avgörs vara fallet, gör 

domstolen en bedömning utifrån två olika tester. Det första testet kallas det 

materiella testet (eng. substantive test of incitement) och det andra testet kallas det 

processuella testet (eng. procedural test of incitement). Den metodik som 

domstolen arbetar efter är att först utföra det materiella testet för att sedan övergå 

till att utföra det processuella testet i det fall det erfordras.39 

 

I det inledande materiella testet försöker domstolen i ett första steg att, på grundval 

av det material som finns tillgängligt, fastställa om brottet skulle ha begåtts utan 

myndigheternas ingripande. Det som utreds är om poliserna förhållit sig inom 

ramarna för deras roll som undercover-agenter och agerat på ett huvudsakligen 

passivt (eng. essentially passive) sätt under utredningen eller om de gått utöver 

ramarna och agerat ”agent provocateur”.40 För att utröna detta undersöker 

domstolen skälen för provokationen, särskilt om det finns objektiva misstankar om 

att sökanden varit inblandad i kriminell verksamhet eller var predisponerad att begå 

ett brott. Domstolen ser här även till myndigheternas handlande, specifikt om 

undercover-agenterna utövat sådant inflytande över den provocerade att denne 

genom provokationen förmåtts begå ett brott som denne annars inte hade begått. 

Syftet med provokationen är att sedermera kunna lagföra den provocerade för 

 
37 Se bla. Asp (2001) s. 217 f. 
38 Se Matanović mot Kroatien (2017), p. 131, Ramanauskas mot Litauen (Nr 2) (2018), p. 62 samt 

Bannikova mot Ryssland (2011). 
39 Se bl.a. Matanović mot Kroatien (2017), p. 131, Ramanauskas mot Litauen (Nr 2) (2018), p. 62 

samt Bannikova mot Ryssland (2011). 
40 Se bl.a. Teixeira de Castro mot Portugal (1998), p. 38 och Matanović mot Kroatien (2017), p. 

129.  
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brottet genom att använda bevisningen som anskaffats i samband med 

provokationen.41 I sammanhanget betonas även behovet av ett tydligt och 

förutsebart förfarande vad avser auktoriseringen av provokationen och behovet av 

att den utövas under ordentlig tillsyn. Brist på sådana ”procedural safeguards” vid 

beslut om tilltagande av undercover-operationer ger upphov till en risk för 

godtycklighet och risk för att otillåtna polisåtgärder tilltas.42 

 

I det fall domstolen, under det materiella testet, med tillräcklig grad av säkerhet 

kommer fram till att undercover-agenterna utrett sökanden ”in an essentially 

passive manner” och inte förmått den sökande att begå ett brott, föranleds inte något 

brott mot artikel 6 i det fall bevisningen anskaffad genom de polisiära åtgärderna 

används i den efterföljande brottmålsprocessen. Om domstolen kommer fram till 

det motsatta, att sökanden genom provokationen förmåtts begå ett brott som denne 

annars inte hade begått ”contrary to Article 6 § 1 of the Convention”, är det 

nödvändigt för domstolen att i ett andra steg göra en prövning enligt det 

processuella testet. 43 Detsamma gäller i det fall domstolen genom det materiella 

testet inte med säkerhet kan fastslå huruvida så är fallet.44 

 

I det processuella testet undersöks den nationella domstolens hantering av den 

sökandes invändning gällande provokation. I allmänhet överlåts det till de 

inhemska myndigheterna att avgöra vilket förfarande rättsväsendet har att tillta när 

det ställs inför en sådan invändning.45 Europadomstolen har exempelvis framhållit 

i flertalet mål mot Förenade Konungariket att även om det inte är ett ”substantive 

defence” att hävda att man utsatts för provokativa åtgärder enligt engelsk rätt så 

ansågs den nationella domstolen ha en skyldighet att antingen avbryta förfarandet 

 
41 Se bla. Matanović mot Kroatin (2017), p. 123 och Furcht mot Tyskland (2014), p. 51–52, 

Morari mot Moldavien (2016), p. 32.  
42 Se bla. Matanović mot Kroatien (2017), p. 124, Furcht mot Tyskland (2014), p. 53 och 

Bannikova mot Ryssland (2011), p. 37–50. 
43 Se bl.a. Matanović mot Kroatien (2017), p. 133, Ramanauskas mot Lithauen (Nr 2) (2018), p. 

62, se även Scholer mot Tyskland (2014) som Europadomstolen hänvisar till i Matanović. 
44 Se bla. Bannikova mot Ryssland (2011), Edwards och Lewis mot Förenade konungariket 

(2003). 
45 Se bla. Matanović mot Kroatien (2017), p. 126 - 130, Ramanauskas mot Litauen (Nr 2) (2018), 

p. 58–61. 
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till följd av ”an abuse of process” eller att exkludera bevisningen som anskaffats 

genom de provokativa åtgärderna på den grund att ”its admission would have such 

an adverse effect on the fairness of the proceedings that the court could not admit 

it”.46 Ser man vidare till avgöranden mot t.ex. Ryssland har Europadomstolen 

indikerat att en procedur där bevisningen avvisas varit lämplig i fall då 

polisprovokationer i strid med artikel 6 EKMR tilltagits.47 I fallet Shannon48 kan en 

annan nationell procedur som Europadomstolen ansåg vara förenlig med det 

processuella testet identifieras. Den sökande hade med stöd av nationell lag ansökt 

om att viss bevisning skulle exkluderas till följd av att den framskaffats genom 

otillåten polisprovokation. Inför nationell domstol hölls en fem dagar lång 

domstolsförhandling. Åklagaren hade till bevis åberopat vittnesförhör med flera 

vittnen som under förhandlingen utsattes för korsförhör. Domaren i den nationella 

domstolen vägrade exkludera bevisningen då denne bedömde att ”its admission 

would not have an adverse effect on the fairness of any proceedings that might 

follow.”.49 

 

Europadomstolen framhåller även vad gäller det processuella testet att det är 

åklagarsidan som har bevisbördan för att polisen inte företagit en provokation som 

förmått den tilltalade att begå ett brott som den annars inte hade begått. I det fall 

den tilltalades invändning är ”wholly improbable” åligger dock ingen sådan börda 

åklagaren.50 

 
46 Se bla. Bannikova mot Ryssland (2011), p. 55 och Edwards och Lewis mot Förenade 

konungariket (2003), p. 46.  
47 Se bla. Bannikova mot Ryssland (2011), p. 56 och Khudobin mot Ryssland (2006), p. 133–135. 
48 Shannon mot Förenade konungariket (2004).  

 
49 Se Bannikova mot Ryssland (2011), p. 57 som hänvisar till Shannon mot Förenade konungariket 

(2004), s. 12–13. 
50 Se Ramanauskas mot Litauen (Nr 2) (2018), p. 61, Ramanauskas mot Litauen (2008), p. 70-71 

och Matanović mot Kroatien (2017), p.130.  
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3 Begreppsbildning – 
provokation, brottsprovokation 
och otillbörlig 
brottsprovokation 

3.1 Inledning 

Innan frågan avseende hur en brottsprovokation ska beaktas i den efterföljande 

straffprocessen, är det några grundläggande frågor som måste besvaras. Det första 

som måste fastslås är: vad är en provokation? Följdfrågan blir sedan: vad anses 

utgöra en brottsprovokation? Avslutningsvis är det av vikt att besvara: vad anses 

utgöra en otillbörlig brottsprovokation? 

 

I detta kapitel redogörs det för viss begreppsbildning och den diskussion som 

föreligger avseende hur en sådan skall göras. En diskussion har visat sig vara inte 

helt oproblematisk. Det är framförallt gränsdragningen mellan bevisprovokation 

och brottsprovokation som gett upphov till en terminologisk problematik. 

 

Frågan vilka brottsprovokationer som är att anses otillbörliga tar sin utgångspunkt 

i HD:s praxis och Europadomstolens praxis och dess bedömning avseende huruvida 

brottsprovokationen är sådan att den kan påverka rätten till en rättvis rättegång. 

 

3.2 Begreppsbildning 

3.2.1 Allmänt om polisprovokationer och dess 
användning i brottsbekämpningen 

Vad gäller begreppet provokation finns det ingen entydig juridisk innebörd. Det 

finns inte heller någon tydlig reglering avseende i vilken grad en myndighet har rätt 

att medverka till att en enskild person provoceras att begå handlingar i syfte att 
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förmå denne att begå ett brott eller att framskaffa bevisning. I förarbeten har 

svårigheten i att definiera uttrycket ”provokativa åtgärder” framhållits med 

bakgrund i en rädsla för att definitionen skulle bli för vid.51  Provokation definieras 

i Polismetodutredningen som åtgärder där polisen lockar eller utmanar en person 

till en handling eller ett uttalande som kan vara besvärande eller på annat sätt ha 

en negativ innebörd för personen eller någon i dennes närhet. Detta är en 

beskrivning som framhållits i flertalet sammanhang och får anses vedertagen.52 

Även HD i rättsfallet NJA 2011 s. 638 förenar sig vid denna definition.53 I 

sammanhanget är det värt att framhålla att en åtgärd som endast utgör ett neutralt 

svar på en persons egna initiativ inte anses utgöra en provokation.54 

 

Polisprovokationer brukar anses tillhöra gruppen okonventionella 

spaningsmetoder. Anledningen till att de kallas för okonventionella 

spaningsmetoder är att användandet av, i detta fall, provokation som metod saknar 

uttryckligt lagstöd.55 Provokativa åtgärder har samtidigt ansetts acceptabla i viss 

utsträckning och används av polisen i dess brottsbekämpande funktion. En relativt 

tolerant ställning kan urskiljas i förarbeten, doktrin och praxis som motiveras 

utifrån behovet av att bekämpa grov brottslighet och att det finns en angelägenhet 

att svårupptäckta brott lagförs.56 

 

I Polismetodutredningen argumenteras det samtidigt för att området är i behov av 

reglering. Rättssäkerhet anges som skäl till detta behov då avsaknaden av sådan ger 

upphov till osäkerhet kring när metoderna får användas och tydliga gränser för det 

offentligas maktutövning efterfrågas i sammanhanget. Även Beredningen för 

rättsväsendets utveckling (BRU) har argumenterat utifrån denna ståndpunkt.57 Med 

 
51 SOU 2003:74 s. 145. 
52 SOU 2010:103 s. 124 f., SOU 2003:74 s. 113 f, SOU 1982:63 s.129, prop. 1983/84:111 s 45, JO 

2000/01 s. 132, Axberger (1989) s. 59, Asp (2001) s. 20 och Ågren (2011) vid s. 916. 
53 Se NJA 2011 s. 638 p. 10. 
54 Se not 5 och 6.  
55 SOU 2007:22 s. 194, SOU 2003:74 s.72.  
56 SOU 2003:74 s. 114.f., SOU 2010:103: s. 123, prop. 1983/84:111 s. 44 f., Ågren (2011) vid s. 

916. I detta avseende kan man även hänvisa till praxis från HD, se exvis. NJA 1985 s. 544, 2003 s. 

32, 2007 s. 1037. 
57 SOU 2010:103 s.155 ff, SOU 2003:74 s. 137 ff. och Ågren (2011) vid s. 917.  



 26 

detta sagt är det inte som så att användandet av provokationer som 

brottsbekämpande metod vilar på helt godtycklig mark. Uppfattningen i förarbetena 

är att spaningsarbete måste bedrivas inom ramen för vissa principiella 

utgångspunkter. Behovs- och proportionalitetsprincipen ska beaktas vid 

användandet av provokation som metod. Polisen får som huvudregel aldrig begå en 

kriminaliserad handling för att kunna efterforska eller avslöja brott eller provocera 

någon att inleda en brottslig aktivitet. Polisen får aldrig heller av spaningsskäl 

underlåta att vidta föreskrivna åtgärder mot brott eller en för brott misstänkt person. 

Beslut som fattas om provokation skall fattas av åklagare eller polisman i 

chefsbefattning och stränga krav på dokumentation måste upprätthållas. Dessutom 

kräver provokativa åtgärder att det föreligger stark misstanke om brott och att det 

är fråga om allvarlig brottslighet.58 

 

3.2.2 Brottsprovokation och gränsdragningen mot 
bevisprovokation 

En uppdelning som vanligen görs av polisprovokationer, och som får anses 

vedertagen, är att skilja på brottsprovokation och bevisprovokation. I allmänna 

ordalag är det främsta syftet med bevisprovokationer att skaffa bevisning om ett 

redan begånget brott för att styrka att ett sådant begåtts. Brottsprovokationer å andra 

sidan tar sikte på åtgärder som har till syfte att framkalla ett (nytt) brott.59 Detta 

gäller som sagt generellt och frågan har visat sig vara mer komplex än så. Även om 

det i de mer renodlade fallen kan urskiljas en tydlig skiljelinje finns det situationer 

där de två provokationstyperna blir närliggande. En och samma åtgärd kan i vissa 

fall innehålla inslag av de båda varvid gränsen mellan de två provokationstyperna 

blir svår att dra.60 Detta förhållande kan påvisas genom ett pedagogiskt typfall. 

Typfallet är att X innehar narkotika och provoceras att sälja denna varvid polisen 

 
58 SOU 2010:103 s. 173, prop. 1983/84:11 s. 46ff och Åklagarmyndighetens RättsPM 2007:4. 
59 SOU 2010:103 s.149 och s. 124 f., Ågren (2011) vid s. 917, Lundqvist (1999) vid s. 903, Asp 

(2001) s. 205 ff och NJA 2011 s. 638. 
60 SOU 2010:103 s. 126 och 149 ff, Axberger (2002) s. 52, Asp (2001) s. 205 ff. och Ågren (2011) 

vid s. 918.  
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erhåller bevisning rörande innehavet samtidigt som X förmås att begå ett nytt brott 

i form av narkotikaförsäljning.61 Att basera terminologin och särskiljandet mellan 

provokationstyperna utifrån det syfte som provokationen tilltas, en lösning 

Axberger förespråkat, blir därför problematisk då syftet med provokationen och 

resultatet av provokationen kan vara olika.62 Även om syftet med provokationen är 

att få fram bevisning om ett redan begånget brott blir resultatet i det tidigare 

redogjorda typfallet att även ett nytt brott provocerats fram. En lämpligare lösning 

enligt Asp är att man i stället relaterar provokationen till varje enskild brottslig 

gärning. Förmås någon att begå ett brott ska det i så fall alltid betraktas som en 

brottsprovokation i relation till samma brott. Om den tilltalade begått ett brott sedan 

tidigare och bevisning genom provokationen erhålls avseende detta brott är det i 

stället en bevisprovokation i förhållande till det brottet. I typfallet hade då åtgärden 

utgjort en brottsprovokation i relation till försäljningen av narkotika och en 

bevisprovokation i relation till innehavet.63 

3.2.3 Otillbörlig brottsprovokation 

I det fall någon genom en provokativ åtgärd från polisen förmåtts begå ett brott 

denne annars inte hade begått, i strid med artikel 6 EKMR, antar provokationen 

karaktären av en otillbörlig brottsprovokation. Detta är även i de fall 

brottsprovokationen har karaktären av att ha förmått någon att begå ett brott denne 

annars inte hade begått, som provokationen fått betydelse för den straffrättsliga 

bedömningen i svensk rätt.64 I NJA 2007 s. 1037, som numera är det ledande 

rättsfallet, kom HD fram till att rätten till en rättvis rättegång oåterkalleligen 

undergrävts till följd av att den tilltalade genom brottsprovokationen förmåtts begå 

ett brott denne annars inte hade begått. I de efterföljande s.k. resningsärendena i 

NJA 2009 s. 475 I och II bekräftas att en provokation är otillbörlig i det fall 

provokationen förmått någon att begå ett brott denne annars inte hade begått. Med 

 
61 Asp (2001) s. 205 f. se även NJA 2011 s. 638, NJA 2007 s. 1037, NJA 1960 s. 522 och 

justitierådet Muncks tillägg i NJA 1989 s. 498.  
62 Jmf Axberger (1989) s. 11 och 51 f.  
63 Asp (2001) s. 205.  
64 Se NJA 1985 s. 544, NJA 1989 s. 498, NJA 2007 s. 1037, NJA 2009 s. 475 I och NJA 2009 s. 

475 II.  
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anledning av detta kommer begreppet ”otillbörlig brottsprovokation” användas i 

den fortsatta redogörelsen som beteckning för de brottsprovokationer som förmått 

någon att begå ett brott som denne annars inte hade begått, i strid med artikel 6 

EKMR. Det ämnas inte utredas vidare för bedömningen avseende huruvida någon 

kan anses ha förmåtts begå ett brott som denne annars inte hade begått. Det ämnas 

inte heller redogöras för vilka kriterier som Europadomstolen ställer upp i en sådan 

bedömning mer än vad som gjorts i ovan redogörelse för det ”materiella testet”. 

Uppsatsen tar som tidigare framhållits sikte på vilken den rättsliga följden blir, i det 

fall en sådan otillbörlig brottsprovokation tilltagits i strid med konventionsrätten, i 

den efterföljande straffprocessen. 

3.3 Summering 

I inledningen av detta kapitel framhålls vikten av att redogöra för viss terminologi 

och att vissa definitioner fastslås, för att göra den fortsatta framställningen 

begriplig. 

 

I 3.2.1 diskuteras begreppet provokation. Begreppet kommer fortsatt att definieras 

som, åtgärder där polisen lockar eller utmanar en person till en handling eller ett 

uttalande som kan vara besvärande eller på annat sätt ha en negativ innebörd för 

personen eller någon i dennes närhet. 

 

I 3.2.2 diskuteras gränsdragningen mellan bevisprovokationer och 

brottsprovokationer och hur en sådan begreppsuppdelning skall göras för att skapa 

begriplighet. Det påvisas det problematiska med att basera begreppsuppdelningen 

utifrån vad det stadgade syftet med provokationen är. Asp framhåller att en 

lämpligare lösning är att i stället relatera provokationen till varje enskild brottslig 

gärning. Jag förenar mig till denna ståndpunkt och i de fall resultatet av 

provokationen är att någon förmås begå ett brott, oavsett vad syftet från början var 

(t.ex. bevisanskaffning), skall provokationen betraktas som en brottsprovokation 

till samma brott. Således kan en provokation som till syftet har karaktären av en 
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bevisprovokation resultera i att ett brott provoceras fram och således antar 

karaktären av en brottsprovokation i förhållande till det framprovocerade brottet.  

 

I 3.2.3 redogörs för definitionen av otillbörlig brottsprovokation vilket i det 

fortsatta kommer åsyfta de provokationer som har karaktären att de förmår någon 

att begå ett brott de annars inte hade begått i strid med rätten till en rättvis rättegång. 
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4 Hur beaktas otillbörliga 
brottsprovokationer i den 
efterföljande straffprocessen? 

4.1 Inledning 

När det väl konstaterats att den tilltalade har blivit utsatt för en otillbörlig 

brottsprovokation i utredningsstadiet aktualiseras frågan vilken rättslig följd detta 

bör få för den provocerades straffrättsliga ansvar och/eller påföljd i den fortsatta 

processen. Problematiken kan närmas på två systematiskt olika sätt inom 

straffprocessen. Ett sådant sätt skulle kunna vara att beakta förekomsten av 

provokationen vid den straffrättsliga bedömningen av den tilltalades gärning 

genom att t.ex. medge strafflindring, avstå från att utdöma påföljd eller anse att 

brott överhuvudtaget inte förövats av den tilltalade. Ett annat sätt är att 

provokationen i stället beaktas genom att tillämpa processuella regler eller principer 

om bevisförbud och processhinder.65 

 

Den allmänna brottsprovokationsproblematikens historia i svensk rätt sträcker sig 

en bra bit bakåt i tiden.66 Vilken påverkan en provokation ska ha för den 

provocerades straffrättsliga ansvar, är en fråga som prövades av HD redan för ett 

halvt sekel sedan och framåt.67 Ett rättsfall som får sägas ha fått stort inflytande 

över svensk rätt avseende brottsprovokationer och hur dessa bör beaktas i 

straffprocessen är Europadomstolens avgörande i Teixeira de Castro mot 

Portugal.68 Asp har kortfattat summerat det som att den rättsutveckling som följt 

efter avgörandet har, för svensk rätt, inneburit en övergång från en 

 
65 Asp diskuterar denna uppdelning i Asp (2001) s. 219. Se även Axberger (2002) s. 75. 
66 Asp (2008) vid s. 779 och Lundqvist (2013) s. 21. 
67 Se t.ex. NJA 1960 s. 522, NJA 1985 s. 544 och NJA 1989 s. 498. 
68 Teixeira de Castro mot Portugal (1998). 
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skälighetsorienterad och mycket restriktiv inställning till en i den tilltalades 

perspektiv mer generös och rättighetsbaserad inställning.69 

 

I det följande kapitlet kommer det inledningsvis att redogöras för det rättsläge som 

förelåg i svensk rätt före inkorporeringen av EKMR. Därefter följer en redogörelse 

för Europadomstolens praxis på området i syfte att utröna vilka krav som 

Europadomstolen och Europakonventionen ställer på svensk rätts beaktande av 

otillbörliga brottsprovokationer. Kapitlets deskriptiva del avslutas med en 

redogörelse av HD:s avgörande i det ledande rättsfallet NJA 2007 s. 1037, 

tillsammans med en kortare beskrivning av de två resningsärenden som följt 

därefter. Avslutningsvis följs kapitlets deskriptiva del av en analyserande del. 

Frågorna som genomsyrar diskussionen är dels vilka krav Europadomstolen ställer 

på svensk rätts beaktande av otillbörliga brottsprovokationer och dels huruvida 

HD:s avgörande i 2007 års fall kan anses uppfylla dessa krav. Som del av analysen 

kommer olika ståndpunkter och åsikter från framträdande forskare inom 

rättsvetenskapen att framhållas och bemötas. Slutligen, som kommer att visa sig, 

nås slutsatsen att HD:s avgörande i 2007 års rättsfall lever upp till de krav som 

Europadomstolen och Europakonventionen ställer. 

 

4.2 Rättsläget i svensk rätt före 
inkorporeringen av EKMR 

I det följande kommer det att redogöras för de rättsfall i svensk rätt som innan 

inkorporeringen av EKMR behandlat frågan avseende huruvida en 

brottsprovokation bör påverka den provocerades ansvar. 

 

I äldre praxis var HD:s inställning att den som begått ett brott till följd av en 

brottsprovokation inte går fri från ansvar. Bedömningen avseende den 

provocerades ansvar påverkades alltså inte som utgångspunkt av provokationen.70  

 
69 Asp (2008) vid s. 781. 
70 Se bl.a. Axberger (2002) s. 63 där Axberger hänvisar till NJA 1989 s. 498. 
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I NJA 1960 s. 522 var fråga i målet om ansvar för häleri, ett brott den tilltalade (en 

skräddare), ansåg sig ha provocerats till att begå. Provokatören hade (i samråd med 

polisen) förmått skräddaren att tro att provokatören själv deltog i den olovliga 

affären. Skräddaren var tveksam till att medverka i affären, varpå provokatören 

förklarade att skräddaren skulle få ytterligare ersättning om denne deltog, något 

som förmådde skräddaren (den provocerade) att sedermera fullfölja affären. HD 

uttalade sig knapphändigt avseende huruvida de provocerande åtgärderna (indirekt 

genom polisen) hade någon betydelse för den provocerades ansvar och fann att de 

provocerande åtgärderna inte ”vara av beskaffenhet att fritaga” den tilltalade från 

ansvar.71  

 

I ett senare avgörande, NJA 1985 s. 544, behandlade HD frågan huruvida 

förekomsten av en provokation skall ha betydelse för det straff den provocerade 

ådöms. I målet hade en person som handlade med ädelstenar och guld ombetts av 

polisen att ställa ett par tomma väskor i sin bil i syfte att förmå två personer, som 

misstänktes planera en stöld, att avslöja sig. De två personerna stal också sedermera 

bilen med de tomma väskorna och frågan i domstolen var huruvida gärningen 

utgjorde försök till grov stöld. HD konstaterade att gärningarna utgjorde försök till 

grov stöld och uttalade sig sedan i det följande: ”Grund för strafflindring kan tänkas 

föreligga, om polisen själv deltar i brottslig gärning och i samband därmed förmår 

någon att begå ett brott som denne sannolikt annars aldrig skulle ha begått. I det nu 

aktuella fallet kan emellertid polisens agerande inte anses utgöra någon 

strafflindringsgrund.”.72 Axberger framhåller att, även om domskäl inte kan tolkas 

motsatsvis, uttalandets väsentliga innebörd synes vara att strafflindring enbart kan 

komma i fråga i ytterst sällsynta fall och då enbart vid ”extremt regelvidrigt” 

handlande från polisen.73 Även Asp framhåller att HD:s uttalande rimligen får 

 
71 Se NJA 1960 s. 522 vid s. 528. 
72 Se NJA 1985 s. 544 vid s. 552.  
73 Axberger (2002) s. 64. 



 33 

förstås som att det krävs ”relativt extrema (uppenbart otillbörliga)” omständigheter 

för att en provokation skall kunna beaktas vid straffmätningen.74 

 

Ett annat rättsfall där HD behandlade frågan avseende huruvida förekomsten av en 

brottsprovokation har betydelse för bedömningen av den provocerades ansvar är 

NJA 1989 s. 498. I målet stod en chilensk medborgare, Felix, under åtal för 

narkotikabrott i USA och frågan var om utlämning av Felix till USA efter en sådan 

begäran framställts av USA:s ambassad. Felix hävdade att det han gjort sig skyldig 

till inte var straffbart i Sverige på grund av att han provocerats till gärningarna av 

polisen. Denna provokationsinvändning tog HD ställning till genom följande 

uttalande: ”Det förhållandet att någon påverkats till att begå ett brott genom sådan 

åtgärd från polisens eller annan brottsbekämpande myndighets sida som syftar till 

att förmå honom att röja egen eller annans brottslighet inverkar enligt vad som får 

anses vara vedertagen uppfattning i svensk rätt i princip inte på gärningens 

straffbarhet (jfr NJA 1960 s. 522 och 1985s. 544---).”.75 Axberger har med 

anledning av rättsfallet uttalat sig som så att HD genom avgörandet ”närmast 

cementerat” avvisandet av brottsprovokation som grund för ansvarsfrihet.76 HD:s 

inställning har med bakgrund av ovan rättsfall beskrivits som mycket restriktiv och 

skälighetsorienterad av Asp.77 Rättsläget kan sammantaget förklaras som så att det 

endast i de fall provokationen ansågs uppenbart otillbörlig fanns anledning att 

medge strafflindring. 

 
74 Asp (2001) s. 190 f.  
75 Det tåls här tilläggas att Johan Munck, referent och justitieråd, för egen del förde ett resonemang 

om hur polisens agerande i provokationsfall kan inverka på bedömningen av enskilda 

brottsrekvisit. Munck framhöll att endast olovlig befattning med narkotika är kriminaliserat. 

Genom att den provocerade säljer narkotikan till polismannen är denne i villfarelse avseende att 

köparen är just polisman. Frågan Munck ställer sig är om det i ett sådant fall rör sig om ett 

putitativt brott och om den provocerade ska gå fri på objektiv grund. Munck avfärdar dock 

sedermera en sådan tanke.  
76 Axberger (2002) s. 64. 
77 Asp (2008) vid s. 781. 



 34 

4.3 Konventionsrätten 

4.3.1 Allmänt 

EKMR blev gällande som svensk rätt den 1 januari 1995 genom ikraftträdandet av 

lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna. I och med detta blev således artikel 

6 och rätten till en rättvis rättegång del av svensk rätt. Av artikel 6.1 framgår ”Var 

och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en 

anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång 

inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt 

lag.” I artikel 6.1 stadgas således vissa processgarantier, i artikel 6.2 framgår 

oskuldspresumtionen och i artikel 6.3 återfinns ett antal minimirättigheter. Syftet 

med artikeln är att garantera att varje individ får en rättegång som uppfyller 

grundläggande processuella rättssäkerhetsgarantier.78 

 

Staters rätt att använda sig av brottsprovokation i sin brottsbekämpning förbjuds 

inte i sig av vare sig Europadomstolen eller EKMR.79 Ser man till 

Europadomstolens praxis avseende tillåtligheten av bevisning som åtkommits på 

ett oegentligt eller otillbörligt åtkommet sätt rent generellt, är utgångspunkten att 

frågor avseende processens utformning är frågor som regleras i de nationella 

rättsordningarna. Vilken bevisning som får läggas fram inför en nationell domstol 

är i första hand en nationell angelägenhet.80 Enligt Lundqvist och Harris m.fl. går 

denna inställning att förstå ”i ett större perspektiv”. De stater som anslutit sig till 

Europakonventionen har rättssystem som är uppbyggda på olika sätt. Artikel 6 

gäller generellt för flera olika typer av rättssystem. Om Europadomstolen skulle 

förbjuda vissa typer av utredningsmetoder och hindra användningen av bevisning 

som tillkommit på ett otillbörligt eller olovligt sätt kan det få oväntade och 

 
78 Danelius (2015) s. 158. 
79 Se 2.3 avseende den metodik Europadomstolen följer vad avser brottsprovokationer och dess 

förenlighet med artikel 6 EKMR.  
80 Se bl.a. Schenk mot Schweiz (1998), p.46, Teixeira de Castro mot Portugal (1998), p. 34, 

Vanyan mot Ryssland (2005), p. 45 och Furcht mot Tyskland (2014), p. 46. 
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oproportionerliga konsekvenser för de olika konventionsstaternas rättssystem. 

Konventionen tillåter därför viss pluralism.81 För att avgöra om rätten till en rättvis 

rättegång kränkts gör Europadomstolen en bedömning av rättegången i dess helhet, 

inklusive hur den framlagda bevisningen mot den tilltalade åtkommits.82 

 

Frågan avseende huruvida förekomsten av en otillbörlig brottsprovokation kan 

medföra att det efterföljande förfarandet mot gärningsmannen strider mot 

Europakonventionens artikel 6 och rätten till en rättvis rättegång har prövats 

flertalet gånger av Europadomstolen. Dessa avgöranden handlar rent systematiskt 

om domar avseende tillåtligheten av viss bevisning.83 I kommande delkapitel avses 

det redogöras för denna praxis som tar sin början i avgörandet Teixeira de Castro. 

 

4.3.2 Europadomstolens praxis 

I detta delkapitel redogörs för Europadomstolens praxis vad avser vilka 

konsekvenserna för det straffrättsliga förfarandet blir i det fall en otillbörlig 

brottsprovokation tilltagits i strid med artikel 6 EKMR. Den fråga som genomsyrar 

redogörelsen är: vilka krav ställer Europadomstolen och artikel 6 EKMR på de 

nationella rättsordningarna i det fall en otillbörlig brottsprovokation tilltagits? 

 

Det första rättsfall där Europadomstolen på ett renodlat sätt prövade frågan 

huruvida förekomsten av brottsprovokation kan medföra att det efterföljande 

förfarandet mot gärningsmannen strider mot Europakonventionens artikel 6, är 

Teixeira de Castro.84 Avgörandets betydelse är stor för svensk rätt och svenska 

domstolars bedömning, något som blir tydligt i kapitlets senare delar.85 Efter 

 
81 Lundqvist (1998) s. 62 och Harris/O’Boyle/Warbrick (2009) s. 203–205.   
82 Se bl.a. Danelius (2015) s. 259 samt bl.a. Teixeira de Castro mot Portugal (1998), p. 34, Vanyan 

mot Ryssland (2005), p 45 och Furcht mot Tyskland (2014), p. 46. 
83 Se bl.a. Teixeira de Castro mot Portugal (1998), Ramanauskas mot Litauen (2008), Vanyan mot 

Ryssland (2005), Khudobin mot Ryssland (2006), och även Allan mot Förenade kungariket (2002) 

som handlar om bevisning anskaffad genom olagliga metoder använd av polisen. Se även Victor 

(2001) vid s. 741 och Danelius (2015) s. 289 ff. under rubriken ”Brottsprovokation och olovligt 

anskaffande av bevis”.  
84 Se bla. Asp (2001) s. 209. 
85 Jmf även bl.a. Asp (2008) vid s. 779 ff. och NJA 2007 s. 1037.  
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Europadomstolens avgörande i Teixeira de Castro har det följt flertalet rättsfall från 

Europadomstolen som behandlat frågan. Dessa rättsfall hänvisar genomgående till 

Teixeira de Castro. Nedan redogörs för framträdande avgöranden och den 

rättsutveckling som följt Teixeira de Castro. Detta urval av rättsfall har gjorts med 

bakgrund i de rättsfall som är vägledande och är av relevans för uppsatsens 

frågeställningar. 

 

I Teixeira de Castro drog Europadomstolen slutsatsen att poliserna förmått den 

tilltalade att begå ett brott som denne annars inte hade begått. Förekomsten av den 

otillbörliga brottsprovokationen och användandet av bevisningen som härrörde 

därur innebar att den tilltalade, enligt Europadomstolen, ”right from the outset” 

varit berövad möjligheten att få en rättvis rättegång varför brott mot artikel 6 

befanns föreligga.86 På liknande sätt uttalade sig Europadomstolen i Vanyan mot 

Ryssland där domstolen uttalade sig i det följande: ”Thus, the police’s intervention 

and the use of the resultant evidence in the ensuing criminal proceedings against 

the applicant irremediably undermined the fairness of the trial”. Domstolen menade 

att den otillbörliga brottsprovokationen och användningen av den bevisningen, som 

följt som ett resulterat, i den efterföljande straffprocessen oåterkalleligen 

undergrävt rätten till en rättvis rättegång.87 

 

Ett rättsfall där omständigheterna var liknande de som förelåg i Vanyan mot 

Ryssland är Khudobin mot Ryssland; i rättsfallet uttalade sig domstolen synnerligen 

skarpt vad avser tillåtligheten av bevisning som anskaffats genom otillbörliga 

brottsprovokationer. I avgörandet fastslog domstolen att nationell rätt inte ska 

tolerera användandet av bevisning som framskaffats som ett resultat av den 

otillbörliga brottsprovokationen. I det fall användandet av bevisningen tillåts, följer 

inte nationell rätt ”fair-trial”-principen som följer av Teixeira de Castro och 

efterföljande avgöranden.88 

 
86 Se Teixeira de Castro (1998), p. 39.  
87 Se Vanyan mot Ryssland (2005), särskilt p. 49–50. 
88 Se Khudobin mot Ryssland (2006), särskilt p. 133. 
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I ett relativt nyligen avgjort rättsfall, Furcht mot Tyskland, fastslog domstolen att 

det numera utgör väletablerad praxis att artikel 6 EKMR inte tillåter användandet 

av bevisning som anskaffats till följd av en otillbörlig brottsprovokation. 

Domstolen fastslår även att för att rättegången skall vara rättvis i enlighet med 

artikel 6 EKMR, så måste all bevisning som framkommit till följd av en otillbörlig 

brottsprovokation avvisas eller en annan procedur med likartade konsekvenser 

tillämpas.89 Detta är en ståndpunkt som även bekräftats i och med Morari mot 

Moldavien.90. I Furcht fastslår domstolen vidare att en strafflindring inte utgör 

tillräcklig gottgörelse för ett brott mot artikel 6 EKMR. Att medge strafflindring 

som kompensation för provokationen underkänns som en sådan procedur som har 

likartad verkan som att all bevisning exkluderas. Domstolen betonar även att inte 

ens en kraftig straffnedsättning kan återvinna rätten till rättvis rättegång enligt 

artikel 6.91 

 

4.4 Svensk rätt efter Teixeira de Castro 

4.4.1 Allmänt 

Efter avgörandet Teixeira de Castro i Europadomstolen år 1998 befann sig svensk 

rätt i en situation där det stod klart att äldre praxis inte längre var förenlig med de 

krav som följde av artikel 6 EKMR, samtidigt var det oklart hur förekomsten av en 

polisprovokation skulle beaktas.92 Först i avgörandet NJA 2007 s. 1037 behandlade 

Högsta domstolen frågan och kom med värdefull vägledning rörande 

rättsverkningarna av otillbörliga brottsprovokationer. I det följande ämnas det 

redogöras för HD:s avgörande i rättsfallet NJA 2007 s. 1037, det s.k. 

Rembrandtfallet. Omständigheterna kommer att behandlas i korthet. Däremot 

redogörs för HD:s domskäl mer utförligt.  

 
89 Se Furcht mot Tyskland (2014), p. 64. 
90 Se Morari mot Moldavien (2016), p. 33. 
91 Se Furcht mot Tyskland (2014), p. 68–69. Se även Lundqvist (2017) s. 210. 
92 Asp (2008) vid s. 783. 
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4.4.2 HD:s avgörande i Rembrandtfallet 

Omständigheterna i fallet var som följer. Ett väpnat rån mot Nationalmuseum i 

Stockholm hade utförts den 22 december år 2000. Tre tavlor hade tillgripits under 

rånet: ”Ung parsiska” och ”Konversation” av Renoir samt ”Självporträtt” av 

Rembrandt. Tavlan ”Konversation” hade återbördats i samband med ett gripande 

år 2001. Övriga två tavlor förblev försvunna sedan rånet.  

 

Sedermera hade en viss Bo K-v gripits i USA, misstänkt för allvarlig 

narkotikabrottslighet. Han hade efter gripandet uppgivit för amerikansk polis att 

han haft viktig information att lämna om stölden i utbyte mot en lindrigare påföljd 

inom ramen för det amerikanske systemet med ”plea bargaining”. En kontakt hade 

etablerats i 2005 mellan amerikansk och svensk polis som utmynnat i ett beslut att 

låta Bo K-v, under polisens överinseende, söka kontakt med innehavarna av 

”Självporträtt” och inleda förhandlingar med dessa. Agenten ”Bob” från FBI hade 

agerat köpare och under ett möte på ett hotellrum i Köpenhamn hade ”Bob” 

förevisat en väska med en större summa pengar, varpå ett paket innehållandes 

tavlan hämtats och dess äkthet kontrollerats. Dansk polis slog till och säljarna greps. 

Detta möte på hotellrummet hade filmats av dansk polis.  

 

Tingsrätten beaktade Europadomstolens praxis och fann att de provokativa 

åtgärderna som företagits av polisen varit av sådan karaktär att de fanns skäl för 

strafflindring för de tre tilltalade som sedermera dömdes till fängelsestraff. 

Nedsättningen skedde i enlighet med 29 kap. 5 § 8 brottsbalken.  

 

Hovrätten gick desto längre och beslutade om att strafflindring inte var tillräckligt 

utan att påföljdseftergift i enlighet med 29 kap. 6 § brottsbalken skulle utfärdas. 

Detta då provokationen ansågs vara av ett uppenbart otillbörligt slag och med 

hänsyn till rätten till en rättvis rättegång i artikel 6 EKMR. 

 

Vad gäller Högsta domstolens bedömning så fastslog de inledningsvis att såväl de 

objektiva som de subjektiva rekvisiten för häleribrott uppfylldes. Den fråga som 
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fanns kvar att pröva, enligt HD, var om och i så fall hur den provokation som 

”ostridigt förekommit” skulle påverka bedömningen av åtalet. 

 

HD betonade att Europadomstolen genom sina avgöranden93 lagt fast de 

minimikrav som ska gälla för de nationella domstolarna i bedömningen av de 

vidtagna provokativa åtgärderna i det konkreta fallet. Därför var, enligt HD, 

avgörandena från Europadomstolen, de som närmast var att utgå ifrån vid 

prövningen. HD fastslog att ”avgörande för om förekomsten av provokation skall 

anses innebära att rätten till en rättvis rättegång blivit oåterkalleligen undergrävd 

är således enligt Europadomstolens praxis om infiltratören agerat enbart som sådan 

eller om denne därutöver provocerat fram ett brott som den provocerade annars 

aldrig skulle ha begått”.94 Europadomstolen synes vidare, enligt HD, acceptera 

relativt långtgående provokationer så länge staten inte ingriper straffprocessuellt 

mot de personer som begått de gärningar som provocerats fram. Bedömningen går 

sedan över till att utreda huruvida de tilltalade utsatts för en otillbörlig 

brottsprovokation. HD kom fram till att det inte fanns någonting i målet som visade 

att de tilltalade skulle ha tagit befattning med den stulna tavlan om de inte 

provocerats till det genom polisens ingripande. Därför menade domstolen att de 

tilltalades rätt till en rättegång blivit oåterkalleligen undergrävd som en direkt följd 

av polisens åtgärder och en kränkning av artikel 6 EKMR förelåg.  

 

Avslutningsvis diskuterade HD vilken rättsföljd som skulle följa av den kränkning 

som förelåg mot artikel 6 EKMR. HD tolkade Europadomstolens praxis som att i 

de fall rätten till en rättvis rättegång blivit oåterkalleligen undergrävd som en direkt 

följd av de provokativa åtgärderna ”torde det föreligga” en skyldighet för de 

nationella domstolarna att avbryta det straffrättsliga förfarandet så snart det visat 

sig att ett brott föreligger mot artikel 6 i EKMR. Detta kunde, enligt domstolen, 

antingen ske genom att talan avvisas eller genom att utan vidare prövning lämna 

åtalet utan bifall. Det förra skulle då innebära att provokationen uppfattas som ett 

 
93 HD hänvisar till ett stort antal avgöranden, bland annat Teixeira de Castro. 
94 Se NJA 2007 s. 1037 vid s. 1056 
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rättegångshinder och det senare alternativet att provokationen betraktas som en 

bristande materiell straffbarhetsbetingelse. Det är således dessa två alternativ som 

domstolen ansåg sig ha att välja på. HD förde en diskussion avseende vilket 

alternativ som tedde sig lämpligast.  

 

Inledningsvis i denna bedömning konstaterade HD att sett till det skyddsändamål 

som artikel 6 har och den betoning som Europadomstolen i sina avgöranden gjort 

av bevisningens tillåtlighet, tycktes en avvisning framstå som det ”naturliga”. HD 

avfärdade dock en sådan lösning då det skulle anses ”främmande” att i svensk rätt 

tillämpa ett bevisförbud med bakgrund av den svenska principen om fri bevisföring. 

HD framhöll svårigheten i att överblicka vilka konsekvenser ett sådant synsätt 

skulle kunna få när det gäller den principiella uppbyggnaden av bevisrätten i övrigt. 

HD framhöll också att en avvisning skulle kunna medföra processuella 

konsekvenser som framstod som mindre lämpliga. Detta uttalande gjordes med 

bakgrund av att HD ansåg det framgå av Europadomstolens praxis att avvisningen 

inte skulle kunna begränsas till att avse viss åberopad bevisning utan avse åtalet i 

dess helhet. HD menade att konsekvensen i det fall åklagaren överklagar 

avvisningsbeslutet blir att högre rätt är förhindrad att ingå i någon materiell 

prövning. Om högre rätt finner att avvisningsbeslutet är felaktigt måste målet därför 

återförvisas till lägre rätt, trots att det processmaterial som krävs för att pröva 

avvisningsfrågan i vart fall i allt väsentligt torde vara detsamma som vid en 

materiell prövning av målet. Dessa principiella och praktiska skäl menade HD låg 

till grund för att ett förbud mot att använda bevisningen inte var en lämplig lösning.  

 

Efter att ha avfärdat en lösning med ett rättegångshinder i formen av ett bevisförbud 

undersökte HD alternativet att utan prövning lämna åtalet utan bifall. HD framhöll 

att även om en gärning i och för sig är brottslig skulle ansvar kunna vara uteslutet 

på grund av att det saknas någon annan materiell straffbarhetsbetingelse. Om en 

sådan brottsbetingelse saknas, innebär det, även om det skulle stå helt klart att 

någon gjort sig skyldig till brott, att det saknas sannolika skäl för en fällande dom 

varför åtal inte skall väckas. Om åtal ändå väcks skall rätten lämna åtalet utan bifall. 
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HD kom sedermera fram till slutsatsen att det vid en samlad bedömning förelåg 

övervägande skäl för att ”i sådana fall som Europadomstolens praxis avser att 

polisprovokation enligt svensk rätt ska betraktas som en bristande materiell 

straffbarhetsbetingelse.” HD förtydligade att detta gäller de fall där rättvisan i 

rättegången anses ha blivit ”oåterkalleligen undergrävd” till följd av en 

polisprovokation. I andra fall menade HD, där straffbarhet inte är utesluten, att det 

kan finnas anledning att beakta provokationen genom lindring av påföljden eller 

påföljdseftergift enligt 29 kap. 5 och 6 §§ BrB.  

 

4.4.3 Efterföljande resningsärenden 

Ett par år efter Rembrandtfallet avgjordes de två resningsärendena NJA 2009 s. 475 

I och II där HD prövade två skilda ansökningar om resning efter att nya uppgifter 

framkommit om att provokation skett vid det brott som den lagakraftägande domen 

avsåg.  

 

I det första av de två avgörandena fastslog HD att det i och med 2007 års avgörande 

saknas förutsättningar för att fälla någon till ansvar för ett brott som provocerats 

fram från polisens sida och som den tilltalade annars inte skulle ha begått. HD kom 

fram till att det förelåg synnerliga skäl att på nytt pröva om den tilltalade gjort sig 

skyldig till brott då ”det finns skäl som talar för att den tilltalade blivit utsatt för en 

sådan polisprovokation som i enlighet med praxis är av betydelse för bedömningen 

av dennes straffbarhet”.  

 

I det andra av avgörandet, det s.k. Gotlandsmålet, avslogs resningsansökan. HD 

menade att omständigheterna i målet talade för att den tilltalade skulle ha begått 

brottet på annat sätt om inte infiltratören medverkat, varför skäl att bifalla 

resningsansökan inte förelåg.95  

 

 
95 Se NJA 2009 s. 475 I och II.  
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Sammantaget, i det första avgörandet ansågs brottsprovokationen otillbörlig, i det 

andra avgörandet ansågs den inte otillbörlig.  

 

4.5 Delanalys 

4.5.1 Inledning 

I och med 2007 års rättsfall gav HD klarhet i hur en otillbörlig brottsprovokation 

skall beaktas i straffprocessen. Detta var välkommet då situationen svensk rätt 

befann sig i, innan rättsfallet, var att det fanns en medvetenhet att äldre praxis inte 

var förenlig med de krav som ställdes av Europakonventionen. Sett till 

rättsutvecklingen som skett på området har inställningen övergått från att 

brottsprovokation kunnat vara grund för strafflindring i vissa undantagsfall, där 

polisen använt metoder som varit ”uppenbart otillbörliga”, till att ytterst kunna 

medföra att det brister i de materiella straffbarhetsbetingelserna i de fall rätten till 

en rättvis rättegång undergrävts. NJA 2007 s. 1037 är ett av få avgöranden vari HD 

behandlat frågan avseende hanteringen av otillbörliga brottsprovokationer efter det 

att EKMR inkorporerats i svensk rätt. Det är egentligen bara de ovan två 

resningsfallen96 där HD behandlat frågan i övrigt och därmed måste 2007 års fall 

också anses vara det ledande rättsfallet avseende otillbörliga brottsprovokationer i 

svensk rätt. Dess betydelse blir därför också väldigt stor i sammanhanget. 

Sammantaget är det numera fastslaget att i det fall en otillbörlig brottsprovokation 

tilltagits, i strid med artikel 6 EKMR, så ska brottet inte åtalas. Om så ändå görs 

ska åtalet lämnas utan bifall. Den praktiska konsekvensen tycks därmed vara att 

HD infört ett lagföringsförbud i fall av otillbörliga brottsprovokationer. Är detta 

förenligt med de krav som Europadomstolen ställer?   

 

I det följande kapitlet ämnas det analyseras vilka krav Europadomstolen ställer på 

svensk rätt vad gäller beaktandet av otillbörliga brottsprovokationer och huruvida 

HD:s avgörande i 2007 års fall kan anses uppfylla dessa krav. Kapitlet inleds med 

 
96 Se 4.4.3 
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en redogörelse för den diskussion som förts i doktrin vad avser dessa frågor i syfte 

att bredda och berika analysen.  

 

4.5.2 Vilka krav ställer Europadomstolen på svensk 
rätts hantering av otillbörliga 
brottsprovokationer och uppfyller HD:s 
avgörande dessa krav? 

I detta delkapitel ämnas det inledningsvis redogöras för den diskussion som förts i 

doktrin avseende vilken den rättsliga följden bör bli i det fall en otillbörlig 

brottsprovokation tilltagits. Denna diskussion grundar sig i olika uppfattningar om 

hur pass långtgående krav Europadomstolen ställer på de nationella 

rättsordningarna i sin praxis. Somliga menar att Europadomstolen kräver att det 

straffrättsliga förfarandet hindras/avbryts i det fall en otillbörlig brottsprovokation 

tilltagits i utredningsstadiet. Andra menar att detta är en för långtgående tolkning 

och att den otillbörliga brottsprovokationen bör kunna kompenseras även om det 

straffrättsliga förfarandet fullföljs. Mot bakgrund av den praxis som redogjorts för 

i 4.3.2 kommer jag bemöta dessa olika ståndpunkter som framhållits i doktrin 

utifrån de krav som jag anser Europadomstolen ställa i sammanhanget. Detta i syfte 

att besvara frågan: Vilka krav ställer Europadomstolen på svensk rätts hantering av 

otillbörliga brottsprovokationer? Jag kommer argumentera för att 

Europadomstolens praxis inte nödvändigtvis ställer krav på att det straffrättsliga 

förfarandet hindras/avbryts. Det avgörande är att bevisningen som anskaffats 

genom den otillbörliga brottsprovokationen avvisas eller att en procedur med 

liknande konsekvenser tilltas.  

 

Efter att ha fastslagit vilka krav som Europadomstolen anses ge uttryck för i sin 

praxis övergår analysen till att undersöka huruvida HD:s avgörande i 2007 års 

rättsfall uppfyller dessa krav. Jag argumenterar för att HD:s avgörande lever upp 

till de krav som Europadomstolen ställer. Vidare kommer det att diskuteras om de 

andra sätt att hantera otillbörliga brottsprovokationer som förespråkats i doktrin 
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lever upp till de krav Europadomstolen ställer. Jag argumenterar för att även en 

lösning där bevisningen som anskaffats till följd av den otillbörliga 

brottsprovokationen, genom ett bevisförbud, förbjuds från att användas. En lösning 

där den otillbörliga brottsprovokationen beaktas genom strafflindring eller 

påföljdseftergift avfärdas dock. 

 

Vilken rättsverkan som skall följa av att en otillbörlig brottsprovokation använts 

under utredningsstadiet, i strid med rätten till en rättvis rättegång, har diskuterats i 

doktrin. Asp har förordat en straffmätningslösning, att provokationen ses som ett 

skäl att sätta ned straffet genom strafflindring och ytterst som en grund för 

påföljdseftergift enligt bestämmelserna i BrB 29 kap. 5 och 6 §§.97 Victor och Vita 

har å sin sida förordat en lösning där förekomsten av den otillbörliga 

brottsprovokationen i vissa fall medför att det brister i de materiella 

straffbarhetsbetingelserna, något som leder till att åtal inte ska väckas, oaktat om 

någon gjort sig skyldig till brott.98 En tredje lösning som förespråkats är att 

rättsföljden av en otillbörlig brottsprovokation är ett bevisförbud,99 något som 

enligt Lundqvist krävs för att ”nå upp till en internationell standard på området för 

oegentligt åtkommen bevisning”.100 

 

Den bedömning HD gör i 2007 års fall grundar sig i väldigt stor utsträckning, 

möjligen indirekt i full utsträckning, på Europadomstolens praxis. Vad gäller valet 

av att beakta brottsprovokationen genom att det brister i de materiell 

straffbarhetsbetingelserna tycks HD motivera denna lösning utifrån en tolkning av 

Europadomstolens praxis, i likhet med Victor101, som att det ställs krav på att det 

straffrättsliga förfarandet avbryts så snart det visar sig att ett brott föreligger mot 

artikel 6. Victor102 framhåller att en otillbörlig brottsprovokation oåterkalleligen 

undergräver rätten till en rättvis rättegång, varför konventionsbrott föreligger redan 

 
97 Se Asp (2008) vid s. 782. 
98 Victor (2001) vid s. 736 ff. och Vita (2008) vid s 1008.  
99 Asp (2001) s. 219. 
100 Se Lunqvist i exempelvis Lundqvist (1999) vid s. 911.  
101 Victor (2002) vid s.741. 
102 Ibid. 



 45 

vid åtalets väckande, en ståndpunkt Vita103 förenar sig vid. Asp är å sin sida inte 

övertygad om att Europakonventionen ställer sådana långtgående krav att de 

innebär att rättegången mot den provocerade måste hindras/avbrytas och att en 

strafflindringslösning med möjlighet till påföljdseftergift inte nödvändigtvis 

behöver vara i strid med de krav som följer av Europadomstolen.104 Axberger 

framhåller för sin del att Europadomstolen inte tycks uppställa krav på att 

framprovocerade brott inte får lagföras.105 Lundqvist, som propagerat för att den 

bevisning som åtkommits otillbörligen ska förbjudas att användas, menar att det 

kan finnas utredning före och efter provokationen som saknar samband med 

provokationen som bör kunna leda till att den tilltalade döms. Därför menar 

Lundqvist att det är för långtgående, sett till Europadomstolens praxis, att beakta 

den otillbörliga brottsprovokationen på ett sätt som medför att talan inte tas upp till 

prövning. Att avvisa den bevisning som anskaffats otillbörligen tycks enligt 

Lundqvist vara tillräckligt för att leva upp till de krav Europadomstolen ställer.106 

Danelius framhåller att frågan om en kränkning av artikel 6 EKMR ska bedömas 

mot bakgrund av rättegången i dess helhet, alltså först efter rättegången har 

slutförts. Det är först när rättegången har slutförts som det går att avgöra om en part 

lidit någon skada av ett eventuellt brott mot principen om rätten till en rättvis 

rättegång.107 

 

Det är tydligt att det i doktrin föreligger en diskrepans avseende huruvida 

Europadomstolens praxis innebär och ställer krav på att det straffrättsliga 

förfarandet hindras/avbryts eller om det är möjligt att kompensera för den 

otillbörliga brottsprovokationen även om det straffrättsliga förfarandet fullföljs. 

Sett till Europadomstolens praxis så framhålls det där att utgångspunkten är att en 

prövning görs om rättegången i dess helhet anses rättvis, något som talar för att det 

finns möjlighet att avhjälpa och kompensera för den rättighetskränkning som den 

 
103 Vita (2008) vid s. 1001. 
104 Se ovan kapitel 4.3.3. 
105 Axberger (2002) s. 74. 
106 Lundqvist (1999) vid s. 910 f. 
107 Danelius (2015) s. 259.  
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otillbörliga brottsprovokationen ger upphov till. Även den metodik, med det 

materiella och processuella testet, Europadomstolen utvecklat på senare tid i sin 

praxis avseende provokativa åtgärder talar för att så är fallet.108 I ett första steg, 

genom det materiella testet, avgörs först huruvida brottsprovokationen är 

otillbörlig; om så är fallet går Europadomstolen vidare till det processuella testet. 

Vad avser det processuella testet har Europadomstolen framhållit att de som 

utgångspunkt överlämnar till de nationella rättsordningarna att bedöma hur de 

hanterar en invändning om otillbörlig brottsprovokation och vilken procedur de 

väljer att tillämpa. Europadomstolen har i sin praxis godtagit procedurer som 

innebär att bevisningen kommer upp till prövning i det straffrättsliga förfarandet så 

länge bevisningen som anskaffats genom den otillbörliga brottsprovokationen 

sedermera avvisas. Likväl har även procedurer som innebär att det straffrättsliga 

förfarandet avbryts och hindras från att prövas godtagits.  

 

Sett till Teixeira och Vanyan så har domstolen, som sagt109, fastslagit att rätten till 

en rättvis rättegång ”redan från början” har ”oåterkalleligen undergrävts”, något 

som skulle kunna tolkas som att vissa fall av brottsprovokationer är så pass 

otillbörliga att de utgör en sådan självständig faktor som i sig medför att rätten till 

en rättvis rättegång kränkts. Vita ställer sig bakom denna idé och menar att i det fall 

en otillbörlig brottsprovokation tilltagits föreligger det i sig en oåterkallelig brist 

som inte går att kompensera på annat sätt än att rättegången avbryts.110 Victor 

menar, som sagt, också att ett konventionsbrott uppstår redan vid åtalets 

väckande111 och att åtal således inte bör få inledas i sådana fall. Mot bakgrund av 

det som följt i det föregående anser jag det vara en för långtgående tolkning av 

Europadomstolens praxis där en helhetsbedömning betonas. 

 

 
108 Se kap 2.3.  
109 Se kap 4.3.3. 
110 Vita (2008) vid s. 1002. 
111 Victor (2001) vid s. 741 och Lundqvist (1999) vid s. 911, här använder Lundqvist begreppet 

”oegentligt åtkommen bevisning”. 
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Som redogjorts för tidigare i 4.3.2, fastslog Europadomstolen i Furcht och Morari 

att all bevisning som åtkommits som ett resultat av den otillbörliga 

brottsprovokationen skall avvisas eller att en annan procedur med likartade 

konsekvenser tillämpas för att rättegången skall anses rättvis i enlighet med artikel 

6 EKMR. Att medge strafflindring, även en kraftig sådan, underkändes av 

Europadomstolen som en sådan procedur.112 I det fall bevisningen som anskaffats 

genom den otillbörliga brottsprovokationen använts i rättegången och legat till 

grund för en fällande dom utgör det inte en tillräcklig kompensation att medge 

strafflindring i påföljdsledet då ”any measure short of excluding such evidence at 

trial or leading to similar consequences must also be considered as insufficient to 

afford adequate redress for a breach of Article 6 § 1.”113. Den 

”straffmätningslösning” som funnits till buds i tidigare praxis och som HD i 2007 

års fall kvarhållit möjligheten till att medge i de fall provokationen inte utesluter 

straffbarhet är därmed inget alternativ enligt Europadomstolen i det fall en 

otillbörlig brottsprovokation i strid med artikel 6 EKMR tilltagits.114 Något 

Europadomstolen dock inte uttalat sig kring är huruvida en utdömd påföljdseftergift 

hade varit att anse som en sådan procedur som ger upphov till ”likartade 

konsekvenser”. Asp har framhållit att ett beaktande i påföljdsledet där 

påföljdseftergift medges i de svåraste fallen av brottsprovokationer torde vara 

förenligt med konventionens krav.115 Detta uttalande gör dock Asp 2008, dvs. ca 

sju år före Europadomstolens avgörande i Furcht. Problemet återstår fortfarande 

med ett beaktande genom en påföljdseftergift att det är först i påföljdsledet som den 

tilltalade kompenseras för rättighetskränkningen. Bevisningen förhindras inte 

läggas till grund för fällande dom, således torde inte ett sådant beaktande leva upp 

till Europadomstolens krav enligt mig.  

 

Det finns enligt mig mycket, i enlighet med ovan anförda, som talar för att 

Europadomstolen inte ställer krav på att förfarandet till följd av att en otillbörlig 

 
112 Se 4.3.2. 
113 Furcht mot Tyskland (2014), p. 68 och jmf, även Lundqvist (2017) s. 212 f.  
114 Se 4.3.3 särskilt rättsfallen Furcht och Morari och jmf. även med Lundqvist (2017) s. 212. 
115 Se not 79. 
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brottsprovokation måste hindras eller avbrytas, något som ger stöd för den 

uppfattningen bl.a. Axberger, Lundqvist och Asp framhållit. En sådan hållning ger 

vidare stöd för att otillbörliga brottsprovokationer bör kunna beaktas i påföljdsledet 

där den provocerade kompenseras genom att medge strafflindring och ytterst 

påföljdseftergift. Det får dock, som sagt, anses klarlagt i och med Furcht och 

Morari att ett sådant alternativ inte står till buds. Även om Europadomstolen inte 

tycks ställa krav på att förfarandet hindras eller avbryts är det av vikt att framhålla 

att Europadomstolens avgöranden ger uttryck för en minimistandard.116 

Europadomstolen har därmed knappast några invändningar i det fall de nationella 

rättsordningarna går längre än de krav som ställs. En procedur där den otillbörliga 

provokationen beaktas genom att det brister i de materiella 

straffbarhetsbetingelserna måste anses leva upp till det krav som ställs på den 

nationella proceduren. Resultatet är att det i praktiken föreligger ett förbud mot att 

lagföra den provocerade, brottet kommer inte åtalas, vilket får effekten att 

bevisningen som framskaffats genom provokationen inte kommer ligga till grund 

för fällande dom. HD:s avgörande i 2007 års fall får därmed anses leva upp till de 

krav Europadomstolen ställer på de nationella rättsordningarna vad avser 

beaktandet av otillbörliga brottsprovokationer. 

 

Vidare får det enligt mig anses helt klarlagt utifrån rådande praxis från 

Europadomstolen att ett avvisande av den bevisning som härrör ur den otillbörliga 

brottsprovokationen är förenlig med de krav som Europadomstolen ställer. HD har 

i 2007 års fall själva framhållit att ett infört bevisförbud skulle leva upp till de krav 

Europadomstolen ställer, men bara i det fall avvisandet avser talan i dess helhet. 

Likt Vita och Lundqvist menar jag att även ett avvisande av viss bevisning, den 

bevisning som anskaffats genom den otillbörliga brottsprovokationen, hade levt 

upp till de krav som Europadomstolen ställer.117 Att avvisningen måste omfatta 

talan i dess helhet är inget krav som Europadomstolen tycks ställa enligt mig med 

bakgrund av ovan diskussion där rättegångens rättvisa skall avgöras efter en 

 
116 Jmf Asp (2008) vid s. 786 och NJA 2007 s. 1037 vid sid 1056. 
117 Vita (2008) vid s. 1008. 
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helhetsbedömning. Det torde enligt mig inte föreligga något hinder, utifrån de krav 

Europadomstolen ställer, att fortsätta det straffrättsliga förfarandet i det fall annan 

bevisning som är fristående från provokationen räcker för en fällande dom. Den 

praktiska följden av att förbjuda den bevisning som anskaffats genom en otillbörlig 

brottsprovokation blir dock, som Asp och Vita framhållit118, att brottet inte kan 

beivras. Effekten av ett sådant bevisförbud torde således i praktiken vara ett förbud 

mot lagföring.119 Även om det rent teoretiskt skulle kunna vara som så att den 

tilltalade skulle kunna fällas på basis av annan bevisning som inte avvisats så har 

jag svårt att se hur en sådan situation skulle kunna uppstå i praktiken. Den 

avgörande och antagligen, i de flesta situationer, enda bevisningen för att fälla den 

tilltalade för brottet i fråga kommer i praktiken i princip alltid att härröra från den 

otillbörliga brottsprovokationen.  

 

Mycket talar för att Europadomstolen inte ställer krav på att det straffrättsliga 

förfarandet hindras/avbryts enligt mig, så länge bevisningen som anskaffats genom 

den otillbörliga brottsprovokationen inte tillåts läggas till grund för fällande dom. 

Då finns det inget teoretiskt hinder mot att det straffrättsliga förfarandet slutförs. 

Den praktiska konsekvensen för svensk rätt oavsett om den otillbörliga 

provokationen beaktas genom ett bevisförbud eller genom att det brister i de 

materiella straffbarhetsbetingelserna tycks dock just bli att det föreligger hinder att 

lagföra den provocerade.  

4.5.3 Avslutande kommentarer 

Utifrån den analys och de slutsatser som redogjorts för ovan går det att konstatera 

att både en lösning där den otillbörliga brottsprovokationen beaktas genom att 

tillämpa ett bevisförbud och en lösning där den otillbörliga brottsprovokationen 

medför att det brister i de materiella straffbarhetsbetingelserna, lever upp till de 

krav som ställs av Europakonventionen. Ett beaktande av en otillbörlig 

brottsprovokation genom strafflindring och eventuell påföljdseftergift avfärdas mot 

 
118 Se Asp (2001) s. 222, Vita (2008) vid s. 1008 och jmf, även Ågren (2011) vid s. 924. 
119 Ibid.  



 50 

bakgrund av de krav Europadomstolen uppställer i sin praxis. I nästkommande 

kapitel kommer en diskussion att föras avseende hur svensk rätt bör vara utformad 

de lege ferenda vad avser rättsverkningarna av att en otillbörlig brottsprovokation 

tilltagits. Syftet är dels att diskutera huruvida HD:s beaktande av otillbörliga 

brottsprovokationer kan anses motiverad och dels att utreda huruvida det finns 

anledning att avvisa bevisningen som härrör ur den otillbörliga brottsprovokationen 

genom att tillämpa ett bevisförbud.  
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5 Hur ska otillbörliga 
brottsprovokationer beaktas i 
den efterföljande processen de 
lege ferenda? 

5.1 Allmänt 

Som visats i denna uppsats finns ett antal potentiella sätt att beakta förekomsten av 

en otillbörlig brottsprovokation i den efterföljande straffprocessen. I uppsatsen har 

det hittills redogjorts för de olika alternativ som i huvudsak behandlats och 

förespråkats för i doktrin och praxis. Dessa olika alternativa sätt att beakta 

provokationen på, är såklart inte uttömmande, men det har ansetts motiverat att 

inom ramen för uppsatsen hålla sig till de alternativ som behandlats någorlunda 

utförligt i de svenska rättskällorna. I följande kapitel ämnas det att diskuteras hur 

otillbörliga brottsprovokationer bör beaktas i svensk rätt de lege ferenda. 

Diskussionen kommer att ta sin utgångspunkt i de två alternativa sätt att beakta en 

otillbörlig brottsprovokation som i huvudsak görs gällande med bakgrund av HD:s 

och Europadomstolens praxis. Inledningsvis ämnas det i 5.2 diskuteras och 

analyseras huruvida den lösning HD väljer i 2007 års fall120, där följden av en 

otillbörlig brottsprovokation anses vara att det brister i de materiella 

straffbarhetsbetingelserna, kan anses motiverad. Utgångspunkt tas i 

rättsideologiska och rättsstatliga perspektiv. Vidare kommer det i 5.3 diskuteras 

huruvida det finns skäl att i stället införa ett bevisförbud. Slutligen ämnas dessa 

alternativ att ställas mot varandra för att kunna besvara: Vad ska rättsverkan av en 

otillbörlig brottsprovokation vara de lege ferenda? Analysen sker löpande i 

kapitlet. 

 
120 NJA 2007 s. 1037 åsyftas.  
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5.2 Är bristande straffbarhet motiverat i fall 
av otillbörliga brottsprovokationer? 

Högsta domstolen fastslog, som sagt, i 2007 års ledande rättsfall att en otillbörlig 

brottsprovokation innebär att det brister i de materiella straffbarhetsbetingelserna. 

Effekten är således att straffbarhet utesluts i dessa fall, det finns inte förutsättningar 

att döma den provocerade till straff, oaktat huruvida denne begått en brottslig 

gärning eller inte. Det är inte tydligt sett till HD:s resonemang i domskälen varför 

de väljer att beakta otillbörliga brottsprovokationer på detta sätt och det hade varit 

önskvärt att ställningstagandet tydligare motiverades. Domskälen ger uttryck för en 

juridisk-teknisk argumentation, som närmast tycks syfta till att finna ett lämpligt 

sätt att beakta otillbörlig brottsprovokation utifrån de krav som anses uppställas av 

Europadomstolens praxis och artikel 6 EKMR.  

 

I detta delkapitel anses det berättigat att inledningsvis redogöra för vad som krävs 

för att straffbarhet skall föreligga enligt svensk rätt generellt. Vidare kommer det 

att redogöras för vad en materiell straffbarhetsbetingelse är och vad innebörden är 

av att det brister i en sådan.121 Avslutningsvis ämnas det analyseras och diskuteras 

huruvida HD:s lösning i 2007 års rättsfall kan anses motiverad med bakgrund i en 

diskussion om vad som bör vara straffbart, inledningsvis utifrån rättsideologiska 

perspektiv122 och sedan utifrån ett i huvudsak rättsstatligt perspektiv.123 

 

5.2.1 Förutsättningar för straffansvar och 
straffbarhet 

Brott och straff är något som finns i varje samhälle. Generellt skulle med ”brott” 

kunna avses att någon bryter mot samhällets regler och med ”straff” ett lidande som 

tillfogas denne därför att denne har brutit mot reglerna. Ett brott innefattar olydnad 

och ohörsamhet mot en auktoritet eller en auktoritativ norm och vad som är ett brott 

 
121 Se 5.2.1. 
122 Se 5.2.2. 
123 Se 5.2.3. 
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beror på vad som är kriminaliserat. Kriminaliseringen innefattar ett allmänt hot om 

att förövandet av en viss typ av gärning kommer att leda till negativa sanktioner. 

Straffet är ett lidande eller obehag som avsiktligen tillfogas av någon i auktoritativ 

ställning för brottet mot regeln eller befallningen som uppfattas som bindande för 

denne.124  

 

De brottsförutsättningar som måste vara uppfyllda för att ett brott ska vara förövat 

brukar systematiseras i ett brottsbegrepp. Enligt Asp, Ulväng och Jareborg kan 

brottsbegreppet konstrueras på så sätt att det först delas in i två huvudgrupper, 

gärningsrekvisit (A) och ansvarsrekvisit (B).125 Om både gärningsrekvisiten och 

ansvarsrekvisiten är uppfyllda är ett brott begånget och den som uppfyller 

rekvisiten är således straffrättsligt ansvarig. Om enbart gärningsrekvisiten är 

uppfyllda talas det inte om ett brott utan i stället om en otillåten gärning. 

Gärningsrekvisitet är uppfyllt i det fall brottsbeskrivningsenlighet (A1) och 

frånvaro av rättfärdigande omständigheter (A2) föreligger.  Vad gäller 

ansvarsrekvisitet så är det uppfyllt då gärningen begåtts uppsåtligen eller av 

oaktsamhet (B1) och frånvaro av ursäktande omständigheter (B2) föreligger.126 Att 

någon är ansvarig, dvs. har begått ett brott, innebär inte att denne person 

automatiskt också kan straffas. Utanför brottsbegreppets ram finns det nämligen ett 

antal straffbarhetsbetingelser som måste vara uppfyllda. Man skulle således kunna 

tala om en tredje nivå inom straffrätten som gäller gärningens straffbarhet där vissa 

straffbarhetsrekvisit (C) måste vara uppfyllda. Med sagda uppdelning följer att: A 

= Otillåten gärning, A + B = Brott, A + B + C = Straffbarhet. 127 Enligt Asp är 

tanken att dessa nivåer ska ha betydelse för och återspegla ett budskap som i princip 

bör förmedlas till den tilltalade.128  

 

Sammantaget så för straffbarhet, dvs. för att brottspåföljd ska kunna ådömas, är det 

nödvändigt att ett brott är begånget. Ett brott anses begånget när alla s.k. 

 
124 Jareborg & Zila (2020) s. 13 f och s. 65.  
125 Asp, Ulväng och Jareborg (2013) s. 58–59. 
126 Asp, Ulväng och Jareborg (2013) s. 66. 
127 Asp, Ulväng och Jareborg (2013) s. 67–68. 
128 Asp (2001) s. 48. 
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ansvarsförutsättningar är uppfyllda. Det är dock inte tillräckligt. Detta då det 

utanför brottsbegreppet finns vissa straffbarhetsförutsättningar. Det finns en rad 

regler som bryter sambandet mellan brott och straff. En straffbarhetsförutsättning 

skulle kunna förklaras som något som måste föreligga för att ådömande av en 

påföljd skall vara möjligt. Enligt Jareborg & Zila kan det finnas skäl att använda ett 

”snävare, rent straffrättsligt straffbarhetsbegrepp, som går ut på att man förutsätter 

att en domstol kan ha funnit det vara styrkt att den tilltalade har förövat brott, men 

ändå ska ogilla åtalet på grund av bristande straffbarhet”.129 En materiell 

straffbarhetsbetingelse är alltså en förutsättning för att ett brott som i och för sig 

anses begånget skall dömas till ansvar av domstolen. Brister det i en materiell 

straffbarhetsbetingelse blir således resultatet, omvänt, att det för ett brott som i och 

för sig är begånget ändå inte ska dömas till ansvar.  

 

Som exempel på materiella straffbarhetsbetingelser anges bl.a. de allmänna 

reglerna om åtalspreskription (BrB 35:1–6), underårighet – att den brottslige var 

minst 15 år vid gärningen (BrB 1:6) och överrensstämmelse med folkrättsliga 

grundsatser i vissa fall (BrB 2:7).130 Dessa bestämmelser redogörs det för i korthet 

i det följande. 

 

Bestämmelsen i 2:7 BrB tar i första hand sikte på inskränkningar i svensk domstols 

behörighet till följd av folkrättsliga regler om immunitet. Men även andra typer av 

folkrättsliga hänsyn kan tas, bestämmelsen har visat sig få betydelse för 

ansvarsfrågan också.131 

 

Av bestämmelsen 1:6 BrB framgår den svenska straffbarhetsåldern där det stadgas 

att ett barn som begått ett brott innan hen fyllt femton år inte får dömas till påföljd. 

 
129 Se Jareborg & Zila (2020) s. 17 f. jmf. även med Asp (2001) s. 47 f. och Asp (2008) vid s. 783 

f.  
130 Se Jareborg & Zila (2020) s. 17 f. jmf. även med Asp (2001) s. 47 f., Asp, Ulväng och Jareborg 

(2013) s. 67–68. och Asp (2008) vid s. 783 f.  
131 Asp, Brottsbalk (1962:700) 2 kap 7 §, Lexino 2017-11-27 (i rättsdatabasen Karnov) och NJA 

1946 s. 65. 
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Detta har bl.a. motiverats med att små barn saknar ansvarsförmåga och att det blir 

en gradfråga när unga personer är så utvecklade att de kan anses mogna att ta ansvar 

för sina gärningar.132  

 

De allmänna reglerna om åtalspreskription i BrB 35:1-6 har bl.a. motiverats utifrån 

straffrättens allmänpreventiva verkan. En förutsättning för denna allmänpreventiva 

verkan är att straffrätten är trovärdig enligt Jareborg och Zila133. Det är därför 

angeläget att den som kan bevisas om att ha begått brott, också lagförs och ådöms 

en påföljd. När det har förflutit en lång tid mellan brottet och dess eventuella 

beivrande gör sig detta mindre gällande. En straffrättslig reaktion är inte lika 

angelägen i de fallen brottet faller i glömska.134 

 

Bestämmelserna tar sikte på skilda situationer, och olika bakomliggande 

överväganden får antas ligga till grund för dem. Det som förenar dem är att man av 

olika anledningar gjort bedömningen att de utgör situationer då man inte anser det 

berättigat att straffa någon för ett brott som visserligen har begåtts. I samtliga dessa 

fall markeras från statens håll att den tilltalade begått en gärning som inte är 

tolererad, som den också är personligt ansvarig för (brottslig), men av olika 

anledningar anses det personen gjort sig skyldig till, inte straffbart.  

 

I det följande ämnas det inledningsvis redogöras för diverse straffrättsliga 

ideologier i syfte att se om de kan motivera att straffbarhet inte ska anses föreligga 

i fall av otillbörliga brottsprovokationer. Vidare kommer det i 5.2.3 att redogöras 

för rättsstatliga argument som aktualiseras och motiverar att brott som föranletts av 

otillbörliga brottsprovokationer inte bör lagföras.  

 

 

 

 
132 Ulväng, Brottsbalk (1962:700) 1 kap 6 §, Lexino 2017-09-01 (i rättsdatabasen Karnov). 
133 Jareborg & Zila (2020)  s. 19 f. 
134 Ibid.  
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5.2.2 Bristande materiell straffbarhetsbetingelse 
utifrån rättsideologiska perspektiv 

Frågan avseende vad som kan anses straffbart aktualiserar grundläggande frågor 

om varför man straffar och vad som är syftet med bestraffning. Frågor som ämnats 

besvaras inom ramen för olika ”rättsteoretiska” och ”rättsideologiska” 

perspektiv.135 Några sådana huvudinriktningar är allmänprevention, 

individualprevention, retributivism och humanitet.136 Naturligtvis finns det fler 

ideologiska riktningar som skulle kunna sägas bilda en utgångspunkt för att besvara 

frågan om hur vårt straffsystem kan motiveras. De uppräknade ideologierna utgör 

som sagt just huvudinriktningar. I det följande ämnar jag i korthet redogöra för var 

och en av de ovan nämnda bestraffningsideologierna i syfte att undersöka huruvida 

det utifrån ett rättsideologiskt perspektiv kan anses motiverat att anse det föreligger 

bristande straffbarhet då otillbörliga brottsprovokationer tilltagits. 

 

Det har framhållits att allmänprevention är straffsystemets övergripande syfte och 

att svaret på frågan varför man har ett straffsystem kan sägas bygga på just 

allmänpreventiva tankegångar på ett övergripande plan.137 Med allmänprevention 

menas i korthet den inverkan som straffsystemet har på medborgarna i allmänhet.138 

Tanken bakom allmänprevention är att bestraffning av brottslingar skall avhålla 

gemene man från att begå brott. Två huvudinriktningar kan här urskiljas, 

avskräckning och moralbildning.139 Vidare är en förutsättning för straffrättens 

allmänpreventiva verkan att straffrätten är trovärdig. Det är därför angeläget att den 

som begått ett brott också lagförs och ådöms en påföljd.140 En otillbörlig 

brottsprovokation innebär att någon har förmåtts begå ett brott som denne annars 

inte hade begått. Redan utifrån det stadgandet torde det finnas anledning att utifrån 

allmänpreventiva hänsyn döma personen till straff, personen har ju bekräftats 

 
135 Se exvis Jareborg & Zila (2020) s. 65 och Ågren (2013) s. 76. 
136 Jmf exempelvis Jareborg & Zila (2020) s. 65 ff. och Ågren (2013) s. 79 ff.  
137 Se exvis Asp, Ulväng, Jareborg (2013) s. 32 ff., prop 1987/88:120 s. 33 och Ågren (2013) s. 81. 
138 Se bl.a. prop. 1987/88:120 s. 32.  
139 Se exvis. Jareborg & Zila (2020) s. 76. Och Ågren (2013) s. 80.  
140 Se Jareborg & Zila (2020) s. 19. 
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begått ett brott i den situationen. För att straffrätten skall framstå som trovärdig är 

det då också angeläget att brottet lagförs och straff utdöms. Det faktum att polisen 

provocerat personen till att begå brottet torde inte förringa straffets moralbildande 

eller avskräckande effekt. Snarare förstärker det tanken att det är fel att begå 

gärningen, även i de fall polisen provocerat dig till det. Utifrån en ståndpunkt att 

allmänpreventionen är straffsystemets övergripande syfte och något som bör 

genomsyra hela straffrätten, framstår det dock som något paradoxalt i det fall staten 

förmår någon att begå ett brott. Allmänpreventionens grundidé är att man genom 

straffsystemet verkar på ett sätt som förmår medborgarna att avstå från att begå 

brott, i fall av brottsprovokationer gör staten det motsatta och förmår någon att begå 

ett brott. Ett sådant synsätt skulle kunna ge viss bäring för att det inte föreligger 

straffbarhet i fall av otillbörliga brottsprovokationer. Man skulle möjligen kunna 

argumentera för att i det fall någon förmåtts begå ett brott, i tydlig motsats till 

grundläggande allmänpreventiva syften, bör denne inte lagföras. 

 

Individualprevention har till syfte att förebygga att någon som dömts för brott gör 

sig skyldig till ny brottslighet. Den enskilde, snarare än det allmänna, står således i 

centrum för intresset att förhindra framtida brott. Motivet bakom att utdöma straff 

med bakgrund i denna ideologi är således att man vill förebygga att personen begår 

nya brottsliga gärningar.141 Likt de överväganden som framfördes vad avser de 

allmänpreventiva hänsynstagandena anser jag att individualpreventiva 

hänsynstaganden, talar för att straff bör utdömas i de fall någon begått ett brott som 

denne förmåtts begå genom en otillbörlig provokation. Den avskräckande effekt 

som straffet syftas ha på individen som utfört brottet bortfaller inte av den anledning 

att polisen förmått personen att begå brottet. Förhållandet skulle visserligen kunna 

vara så att personen som döms till straff för ett brott som denne förmåtts begå, själv 

upplever att denne inte begått ett brott då denne blivit manipulerad till att begå 

gärningen snarare än att denne av fri vilja och eget bevåg gjort något klandervärt. 

Om den provocerade själv inte upplever sig ha begått ett brott, och upplever sig 

manipulerats till att begå brottet, skulle man kunna ifrågasätta vilken 

 
141 Se exvis Jareborg & Zila (2020) s. 85 och Ågren (2013) s. 80. 
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individualpreventiv verkan ett utdömt straff egentligen får på individen, om ens 

någon verkan alls.  

 

Utgångspunkten för ett retributivt, proportionellt eller rättvist synsätt är att någon 

straffas för att den har gjort sig förtjänt till det. Här framträder statens tydligt 

klandrande funktion. Straffet är att se som ”betalning” för det begångna brottet. 

Gärningspersonen förtjänar straffet med utgångspunkt i det brott denne har begått. 

Vidare är skuldprincipen av stor betydelse, den som inte rimligen kan klandras för 

sin gärning ska inte straffas. Den konkreta gärningens förkastlighet och den 

konkreta gärningspersonens skuld är avgörande och proportionalitet mellan brott 

och straff eftersträvas.142 En direkt följd av att straff förutsätter att brott innefattar 

skuld är att bestraffningen av en otillåten gärning ger uttryck för klander. Att döma 

någon till straff är att säga att den dömde har gjort något förkastligt eller fel och att 

han eller hon har att ta ansvar för sin gärning.143 Gärningspersonens skuld och 

gärningens förkastlighet bör, enligt mig, kunna påverkas i viss mildrande 

utsträckning i det fall en person förmås begå ett brott som denne annars inte hade 

begått. Den brottsliga gärning som den provocerade gör sig skyldig till skulle kunna 

anses mindre klandervärd i det fall polisen provocerat och initierat den brottsliga 

gärningen, den provocerade har ju förmåtts begå gärningen på statligt, och inte sitt 

eget, initiativ. Det skulle möjligen kunna argumenteras för att gärningspersonens 

skuld är minskad i dessa fall på den grunden att den provocerade utsatts för en 

onormal frestelse. Asp framhåller att den frestelse som den provocerade utsätts för 

i fall av brottsprovokationer är artificiell eller fabricerad på så sätt att möjligheten 

att begå brottet i realiteten inte hade funnits utan provokationen. Provokationen 

skulle även kunna vara artificiell på så sätt att frestelsen förmedlats eller förstärkts 

på ett medvetet sätt. Vid brottsprovokationer, enligt Asp, är frestelsen vidare 

tillskapad i syfte att förmå den provocerade att begå brott.144 Problemet är dock att 

för den provocerade framstår frestelsen som verklig och ofabricerad, den 

 
142 Se Ågren (2013) s. 82 ff. och Jareborg & Zila (2020) s. 69.  
143 Se Jareborg & Zila (2020) s. 95.  
144 Asp (2001) s. 301. 
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provocerade saknar kännedom om att frestelsen är tillskapad att förmå denne att 

begå ett brott.145 Den provocerades skuld bör därför bedömas som att frestelsen 

varit verklig och därmed är det svårt att argumentera för att frestelsen skulle få 

någon inverkan på gärningsmannens skuld.146 Det är även möjligt att försöka 

argumentera för att den provocerade blir bedragen genom den otillbörliga 

brottsprovokationen och genom svek förmås begå brottet, varför den provocerades 

skuld skulle påverkas av den anledningen.147 Genom 23:5 BrB finns det i svensk 

rätt undantagsfall då bedömningen av någons skuld skulle kunna påverkas i det fall 

någon under påverkan av annan, förmåtts begå ett brott. Denna bestämmelse tar 

sikte på medverkan till brott och det får sägas tveksamt om ett liknande resonemang 

skulle kunna tilltas i fall av otillbörliga brottsprovokationer. Bestämmelsen ger stöd 

för att man i viss mån kan ursäkta den som svikligen förletts till brott, möjligen kan 

man argumentera för att även den som av polisen provocerats till brott skall ursäktas 

till viss mån.148 Enligt Asp är straffrättens generella svar på huruvida påverkan från 

andra kan påverka gärningsmannens skuld dock nekande.149 Man kan göra försök 

till att argumentera för bristande straffbarhet med bakgrund i någon av dessa 

argumentationslinjer; att den frestelse eller det svek den provocerade utsätts för 

minskar skulden och därmed det klandervärda i gärningen. Men utrymmet för en 

sådan argumentation får anses begränsad och jag anser det är svårt att på ett 

övertygande sätt hävda bristande straffbarhet på sådan grund. 

 

Ovan har det vidare redogjorts för straffmyndighetsåldern, en annan materiell 

straffbarhetsbetingelse, som innebär att påföljd inte ska utdömas i det fall ett barn 

begått ett brott. Ett sådant ställningstagande tycks till viss del ta sin utgångspunkt i 

ett retributivt synsätt, med beaktande av att barn har en bristande ansvarsförmåga 

är brottet inte lika klandervärt och påföljd ska inte utdömas. En liknande 

argumentation skulle kunna göras försök till att applicera i fall av otillbörliga 

 
145 Ibid.  
146 Jmf. Asp (2001) s. 302 
147 Jmf. Axberger (2002) s. 65. och Asp (2001) s. 302 ff.  
148 Jmf Axberger (2002) s. 65. 
149 Se Asp (2001) s. 302.  
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brottsprovokationer. Men frågan om någon ska lagföras för att denne är ett barn 

och om någon ska lagföras för att denne provocerats av polisen är väldigt skilda 

situationer. Jag har för egen del svårt att se hur man på ett övertygande sätt, utifrån 

enbart ett retributivt förhållningssätt, skulle kunna argumentera för att den 

provocerades ansvarsförmåga genom den otillbörliga brottsprovokationen 

påverkats till så stor grad att lagföring inte anses berättigat. För att framgångsrikt 

argumentera för att straff inte ska utdömas i fall av otillbörliga brottsprovokationer 

med utgångspunkt i ett retributivt synsätt måste man påvisa att det klandervärda i 

att begå brottet bortfallit till så stor grad till följd av provokationen att det inte anses 

rättvist/proportionerligt/humant att lagföra och straffa personen. Något som enligt 

mig är svårt att göra utifrån någon av ovan ”argumentationslinjer”. Att argumentera 

för en lindrigare påföljd utifrån ett retributivt synsätt ser jag dock med ovan 

resonemang inga svårigheter med.  

 

Med humanitet menas att bestraffning sker med rimlighet och måttlighet, det 

humanitära synsättet kan sägas ha en straffbegränsande funktion att fylla. 

Förhållandesättet ger uttryck för att även gärningspersoner är människor vars 

personliga situation kräver ett hänsynstagande. ”Humanitet” som ideologisk grund 

för straffrätten kan fördelas i tolerans, respekt och medkänsla.150 Framförallt är det 

som Zila och Jareborg kallar ”respekt” som är av intresse i detta fall. Här blir, likt 

inom retribituvismen, skuldprincipen av central betydelse. Om inte skuldprincipen 

efterlevs behandlas inte personen som ansvarig för sina gärningar, utan som ett djur 

eller som ett offer, som man tillfogar obehag och lidande enbart för att påverka 

andra. För att en person ska behandlas som en medmänniska så finns det ett 

inneboende krav på att klandret framställs som ett tänkbart led i en kommunikation, 

”en inbjudan till den dömde att vilja förstå varför han eller hon döms, att ta lärdom 

av det som hänt och inse både sitt ansvar och att denne handlat fel”151. Här finnas 

likheter och förenligheter med en ideologi som kallas kommunikationsideologi, ett 

tankesätt där man anser det kommunikativa eller utbildade reformerna som syftet 

 
150 Se Ågren (2013) s. 86 ff. och Zila & Jareborg (2020) s. 93 ff. 
151 Se Jareborg & Zila (2020) s. 95. 
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med bestraffningen.152 Det är inte helt tydligt hur man utifrån ett humanideologiskt 

eller kommunikationsideologiskt perspektiv skulle kunna argumentera för att det 

föreligger eller inte föreligger straffbarhet vid otillbörliga brottsprovokationer. 

Budskapet staten sänder ut till den provocerade i det fall denne straffas för en 

handling som denne förmåtts begå av staten riskerar att bli ”vi klandrar dig eftersom 

du gjorde som vi sa åt dig”.153 Här får det dock läggas betoning vid ”riskeras” då 

den provocerade vid tillfället för utförandet av den brottsliga gärningen inte är 

medveten om att denne utsätts för en provokation.154 Det får därmed sägas utgöra 

ett svagt argument för bristande straffbarhet. Vidare riskerar det rent 

kommunikativt bli som så att den dömde genom att klandras för ett brott som den 

provocerats begå uppfattar sig själv som ett offer snarare än en gärningsman.155  

 

Ovan har det redogjorts för olika rättsideologier som ligger till grund för det 

straffrättsliga systemet i syfte att undersöka huruvida det utifrån dessa perspektiv 

kan motiveras att otillbörliga brottsprovokationer medför bristande straffbarhet. I 

det fall någon utsätt för en otillbörlig brottsprovokation brister det i de materiella 

straffbarhetsbetingelserna. I syfte att motivera en sådan rättsverkan blir det naturligt 

att vända sig till rättsideologierna som ämnar ge svar på frågan vad som kan anses 

straffbart. Diskussionen har gjorts med utgångspunkt i ett urval av några 

”huvudsakliga” ideologiska inriktningar och det kan konstateras att det 

sammantaget finns visst belägg att utifrån relativt svaga argument hävda att det inte 

föreligger straffbarhet. Samtidigt finns det, med utgångspunkt i ideologierna, 

aspekter som likväl talar för att en person som begått ett brott till följd av en 

otillbörlig brottsprovokation ska straffas. Det är svårt att utifrån dessa ideologiska 

utgångspunkter ensamt argumentera för eller mot straffbarhet. Man måste således 

söka utanför de rättsideologiska perspektiven för att finna motiv till varför det inte 

föreligger straffbarhet i fall av otillbörliga brottsprovokationer. Desto starkare 

 
152 Se Jareborg & Zila (2020) s. 95 f. och Ågren (2013) s. 85 f.  
153 Jmf Asp (2001) s. 316. 
154 Situationen att den provocerade skulle vara medveten om att den av polisen provoceras till att 

begå gärningen i fråga torde inte bli aktuell.  
155 Se även senare i not 151. 
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argument finns enligt mig att finna i vad som skulle kunna betecknas rättsstatliga 

perspektiv156 och rättssäkerhetsperspektiv. De argument som grundar sig i sådana 

perspektiv får dock sägas vara tätt förenade med de rättsideologiska perspektiven 

som redogjorts för ovan, något som kommer visa sig i det följande.  

 

5.2.3 Rättsstatliga skäl för bristande straffbarhet 

Att brottsprovokation ter sig som en aningen tvivelaktig metod i något sorts 

rättviseperspektiv är en tanke många antagligen skulle förena sig med, även om det 

ofta är oartikulerat vari tvivelaktigheten ligger.157 I det fall provokationen har 

karaktären av en otillbörlig brottsprovokation så har någon förmåtts begå ett brott 

som denne annars inte hade begått. Att det är diskutabelt huruvida den misstänkte 

bör straffas för en sådan gärning kan inte anses te sig helt främmande för gemene 

man. I doktrin som förarbeten går det att identifiera ett flertal problem som ansetts 

vara förknippade med att döma någon för ett straff som denne förmåtts begå. I 

Polisutredningen framhålls att det går att ifrågasätta huruvida det kan anses 

acceptabelt att lagföra ett brott som myndigheterna själva har föranlett och att det 

kan ifrågasättas utifrån allmänna straffrättsliga grundtankar att ingripanden mot 

brott ytterst initierats av gärningsmannen och dennes gärning.158 I förarbetena och 

doktrin har det vidare framhållits att det är tillåtet att framkalla den 

individualiserade handlingen som utgör brott men inte att väcka den brottsliga 

viljan. Detta tar sin utgångspunkt i diskussionen att det är tillåtet att styra 

omständigheter som är indifferenta från straffrättslig synpunkt som t.ex. tid och 

plats för brottet så länge en brottslig vilja inte väcks.159  

 

Ett sätt att argumentera för att ett brott som föranletts av en otillbörlig 

brottsprovokation inte ska lagföras är att utgå från något som av bl.a. Asp 

 
156 Jmf. Asp (2001) s. 307 ff. vad avser kategoriseringen av ”rättsstatliga skäl”.  
157 Jmf Asp (2003) vid s. 231. 
158 Se SOU 2010:103 s. 149 f. och s. 154. 
159 Se SOU 2003:74 s 151 f., Axberger (2002) s. 69 och Asp (2008) vid s. 790. 
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betecknats som rättstatliga grunder.160 Det ska dock sägas att flertalet av dessa 

argument har uppenbara och tydliga kopplingar till de rättsideologiska perspektiv 

som i korthet redogjorts för i det föregående kapitlet. 

 

En problematisk aspekt av otillbörliga brottsprovokationer är att de i viss mån kan 

anses inkräkta på den provocerades fria vilja.161 I fall av brottsprovokation finns ett 

problem med individens autonomi då myndigheterna inte respekterar individens 

frihet att välja huruvida brott skall begås, utan aktivt förmår individen att bryta mot 

lagen. Att det är en viktig utgångspunkt inom straffrätten att människan kan välja 

vad hon vill eller inte vill göra kan inte anses vara en kontroversiell ståndpunkt.162 

Stark påverkan skulle kunna minska gärningsmannens skuld, dock får människan 

kunna antas någorlunda fritt välja om denne vill falla för frestelsen163 av 

provokationen eller inte.164 En sådan argumentationslinje förutsätter att man anser 

straffrätten bygga på en deterministisk hållning, vilket man i så fall får hitta stöd 

för. Oavsett söker staten i dessa fall styra individens vilja och, starkt uttryckt, 

manipulerar denne att begå en brottslig gärning som den annars inte hade begått, 

något som enligt Asp på rena rättsstatliga grunder skulle kunna argumenteras för 

bör påverka den provocerades ansvar.165 

  

Med utgångspunkt i den bedrägeriliknande karaktär som en otillbörlig 

brottsprovokation kan sägas ha, skulle det kunna anses vara ”fair play” att inte 

väcka åtal i det fall provokationen strider mot artikel 6 EKMR. Provokatören 

förmår den provocerade genom vilseledande att göra något som denne inte hade 

gjort om denne känt till de rätta förhållandena. Något som kan anses problematiskt 

med tanke på att staten inom straffrätten intar en position genom vilket klander 

utdelas. Om den provocerade har skäl att känna sig som ett offer snarare än som en 

gärningsman som gjort fel, riskerar straffrätten att uppfattas som naken 

 
160 Asp (2001) s. 307 ff.  
161 Se not 116 och 117.  
162 Jmf Lundqvist (2015) s. 83. Och Asp (2001) s. 311. 
163 Ang. frestelse, se ovan diskussion avseende retribituvism vid not 131. 
164 Asp (2001) s. 311. 
165 Ibid. 
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maktutövning enligt Asp.166 Straffrättens klandrande funktioner förutsätter att den 

som utdelar klander är trovärdig.167 Ågren förenar sig till denna kritik och 

framhåller att det är svårt att ta det statliga budskapet om att medborgarna ska 

uppträda korrekt och laglydigt på allvar om staten inte själv lever som den lär. Att 

företrädare för systemet själva har agerat klandervärt är inte trovärdigt.168 Ett sådant 

resonemang kan återkopplas till det tidigare diskuterade allmänpreventiva syftet 

som genomsyrar det straffrättsliga systemet.169  

 

Asp framhåller att straffbuden är skrivna med utgångspunkt i att överträdelser av 

dem utförs av enskilda individer bortom kontroll och att de skäl som kan motivera 

ett straffrättsligt gripande bortfaller i situationer när brottsprovokation förekommer. 

Den som genom statlig brottsprovokation ”tekniskt sätt” begår ett brott kan därmed 

komma att erhålla ett straff som inte kan legitimeras. Det är en sak då staten 

kriminaliserar gärningar som är farliga eller skadliga. Det är en annan sak om staten 

sedan beivrar överträdelser i de fall där brottet är framprovocerat av staten, där 

staten har kontroll över handlandets farlighet. De skäl som kan motivera påförandet 

av lidande behöver överhuvudtaget inte existera, från moralisk synpunkt, då brott 

provocerats fram av staten enligt Asp.170 

 

Med utgångspunkt i att rättsregler som utgångspunkt är avsedda att vara 

beteendestyrande171 och ämnas förse medborgarna med skäl att göra eller inte göra 

vissa saker kan det anses vara ett motsägelsefullt handlande från statens sida i det 

fall de ansvarar för att brottet kommer till stånd och sedan åtalar den provocerade 

för samma brott. Budskapet till den provocerade blir ”vi klandrar dig eftersom du 

gjorde som vi sa åt dig”.172 Härvid aktualiseras en blandning av allmänpreventiva, 

humanistiska och kommunikativa hänsynstaganden som staten inte agerar i 

 
166 Jmf med diskussionen i kap 5.2.2 angående humanideologi och kommunikationsideologi. 
167 Se Asp (2001) s. 313 f. och Asp (2003) vid s. 231. 
168 Ågren (2013) s. 302. 
169 Se ovan 5.2.2. 
170 Asp (2001) s. 312.  
171 Se ovan kap 5.2.2 ang. allmänprevention.  
172 Asp (2001) s. 316.  
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enlighet med. Det föreligger en motsättning redan av den anledningen av att staten 

provocerar någon att begå en gärning som straffbuden söker undertrycka, denna 

motsättning förstärks om den provocerade också sedan lagförs för den provocerade 

handlingen.173  Asp sammanfattar det som: ”statligt styrda överträdelser av dylika 

straffbud kan ses som ett utnyttjande av straffbuden i strid med de förutsättningar 

på grundval av vilka de kan legitimeras”. Detta är ett argument som med styrka 

talar för att det inte föreligger straffbarhet för det framprovocerade brottet.  

 

Att utsätta någon för en otillbörlig brottsprovokation står vidare i strid med den 

karaktär av utpräglat retroperspektiv som straffrätten har. Straffrätten har en tydligt 

reaktiv funktion i den mening att straffrättslig problemlösning utgår ifrån att en 

individ av egen kraft och utan påverkan från statsmakten valt att vidta en 

straffbelagd handling. De straffrättsliga åtgärderna tar alltid sin utgångspunkt i en 

brottslig gärning inom straffrätten. I det fall en brottsprovokation tilltas inleds inte 

det straffrättsliga skeendet genom gärningen utan initiativet tas av staten (polisen), 

som inkräktar på individens rättighetssfär innan denne självmant och aktivt begått 

ett brott.174 Vita menar att detta underminerar den svenska straffrättens principiella 

och rättsstatligt motiverade systematik.175 

 

Avslutningsvis kan man framföra argument som kan sägas förena sig i och grunda 

sig i kravet på en legitim och rättssäker maktutövning. Med tanke på den karaktär 

som en otillbörlig brottsprovokation har, ligger inte ett ifrågasättande av huruvida 

statens agerande kan anses legitimt och rättssäkert långt bort. Ågren framhåller att 

i fall av otillbörliga provokationer utsätts den enskilde för övergrepp från staten och 

legalitet, förutsebarhet, likabehandling står på spel i det fall utredningen som 

föranlett domstolsprocessen bedrivits på ett otillbörligt sätt. Att företrädare för 

statlig maktutövning har använt ”rättsvidriga verktyg” utan att allmänheten haft 

möjlighet att utöva kontroll och hänsyn är något som Ågren anser försvårande.176 

 
173 Se Asp (2001) s. 316 f. och Asp (2003) vid s. 231. 
174 Se ex Asp (2001) s. 314 f. och jmf även Vita (2008) vid s. 1007. 
175 Vita (2008) vid s. 1007. 
176 Se Ågren (2013) s. 295 och s. 303.  
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Kan den statliga maktutövningen verkligen anses vara legitim och rättssäker i det 

fall någon på ett otillbörligt sätt förmåtts begå ett brott?  

 

Det finns som ovan påvisat starka ideologiska rättsstatliga skäl som enligt mig talar 

för att det inte föreligger straffbarhet för det brott som den provocerade gjort sig 

skyldig till i fall då otillbörliga brottsprovokationer tilltagits från staten. Flertalet 

av de ovan redogjorda skälen får vidare sägas ha sin utgångspunkt i de 

rättsideologiska utgångspunkter som redogjorts för i 5.2.2. Framförallt kan 

allmänpreventiva tankar sägas genomsyra flertalet av argumenten, men även 

humanitära och kommunikativa tankegångar. Frågan avseende hur en otillbörlig 

brottsprovokation ska beaktas i brottmålsprocessen aktualiserar grundläggande 

frågor om hur straffrätten ska utformas och på vilka grunder den vilar. 

5.2.4 Avslutande kommentarer 

Genom att beakta den otillbörliga brottsprovokationen genom att det brister i de 

materiella straffbarhetsbetingelserna skickar man ut ett budskap om att den gärning 

personen gjort sig skyldig till är brottslig, men att personen ändå inte ska straffas 

och lagföras för det begångna brottet då staten agerat otillbörligt. Budskapet är 

således tvådelat, det riktar sig dels till invånarna och den enskilde som begått brottet 

och ger uttryck för att agerandet är klandervärt och inte är tolerabelt, dels riktar det 

sig till den statliga maktutövningen att det finns gränser för vilka åtgärder som får 

tilltas mot enskilda i brottsutredningen. Ett sådant budskap är förenligt med den 

problematik som omgärdar det otillbörliga agerandet, problematik som ligger till 

grund för diskussionen om den provocerade kan hållas ansvarig för det brott som 

denne förmåtts begå. I det fall den enskilde gjort sig skyldig till ett brott, till följd 

av en otillbörlig brottsprovokation, är det således motiverat att anse att det inte 

föreligger förutsättningar för straffbarhet på grund av det otillbörliga agerande som 

staten gjort sig skyldig till. Genom att beakta den otillbörliga brottsprovokationen 

som att det brister i de materiella straffbarhetsbetingelserna upprätthålls 

medborgarnas och samhällets syn på det straffrättsliga systemet som trovärdigt och 

legitimt, något som är av yttersta vikt i en rättsstat. En annan fråga som är möjlig 
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att ställa sig är huruvida ett brott ens kan anses begånget i dessa fall, en sådan tanke 

har dock avfärdats i både doktrin och praxis177 och är inget som ämnas behandlas 

inom utrymmet för denna uppsats.  

 

Med bakgrund i de rättsideologiska perspektiv som straffrätten vilar på i förening 

med rättsstatliga perspektiv får HD:s dom i NJA 2007 s. 1037 anses vara väl 

underbyggd och motiverad, det brister i straffbarheten då ett brott som föranletts av 

en otillbörlig brottsprovokation begåtts. Domen uppfyller dels de krav som 

Europakonventionen ställer i det fall en otillbörlig brottsprovokation i strid med 

artikel 6 EKMR tilltagits och dels är den motiverad utifrån vad som, med bakgrund 

av den diskussion som förts i 5.2.2 och 5.2.3, ska vara straffbart. HD:s 

argumentation i NJA 2007 s. 1037 avseende hur en otillbörlig brottsprovokation 

ska beaktas är till synes i huvudsak juridisk-teknisk med fokus på vilket alternativ 

som ter sig lämpligast för svensk rätt. Bedömningen utgår ifrån en tolkning av vilka 

krav som Europadomstolen och artikel 6 EKMR ställer. Det hade varit välkommet 

med en utökad motivering till varför en otillbörlig brottsprovokation ska medföra 

att det brister i de materiella straffbarhetsbetingelserna. Nu ter det sig, när man läser 

domen, som detta alternativ väljs för att det ”passar det svenska systemet bäst” 

utifrån kraven från Europadomstolen. Att så faktiskt är fallet kan inte uteslutas och 

något det bara går att spekulera i. Oavsett anser jag utfallet i HD:s dom NJA 2007 

s. 1037 vara motiverad och försvarlig.  

 

5.3 Finns det skäl att beakta den otillbörliga 
brottsprovokationen genom ett 
bevisförbud? 

Även om utfallet i NJA 2007 s. 1037 anses motiverat och försvarligt så finns det 

anledning med bakgrund i den diskussion som fördes i kapitel 4 att undersöka 

möjligheten att beakta den otillbörliga brottsprovokationen genom ett bevisförbud. 

 
177 Se exvis Asp (2001) s. 295 ff., Axberger (2002) s. 63 ff., NJA 1989 s. 498 och NJA 2007 s. 

1037. 
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I 4.5.2 konstaterades det att Europadomstolen inte ställer krav på att talan avvisas i 

dess helhet till följd av ett bevisförbud, utan att ett avvisande av ”enbart” den 

bevisning som anskaffats otillbörligen är förenligt med de krav Europadomstolen 

ställer. Även om det i teorin skulle kunna finnas annan bevisning än den som 

anskaffats genom den otillbörliga brottsprovokationen som skulle kunna leda till 

fällande dom, blir den praktiska konsekvensen av ett sådant bevisförbud att brottet 

inte kan beivras.178 De invändningar som presenteras och diskuteras i det följande 

är applicerbara och relevanta oavsett om man intar ståndpunkten att bevisförbudet 

måste medföra att åtalet i dess helhet avvisas eller att viss bevisning avvisas. Båda 

alternativ lever upp till de krav Europadomstolen ställer genom den minimistandard 

som de ger uttryck för i sina avgöranden.  

 

Som tidigare konstaterats framhåller HD att sett till de skyddsändamål som artikel 

6 har och den betoning som Europadomstolen gör i sina avgöranden är ett avvisande 

av bevisningen ”naturligt”. HD hänvisar dock till flertalet praktiska och 

processuella skäl som de menar medför att ett infört bevisförbud inte lämpar sig. 

En sådan inställning går att urskilja i doktrinen också där en skeptisk attityd mot att 

införa bevisförbud kan sägas föreligga från flertalet håll. I det följande ämnar jag 

bemöta de invändningar som anförts av HD och doktrin emot att införa ett 

bevisförbud. Vidare kommer det framföras skäl som skulle kunna sägas tala för att 

man bör avvisa den bevisning som anskaffats genom brottsprovokation. Det görs i 

syfte att besvara frågan: Finns det skäl att förbjuda att bevisning som härrör ur den 

otillbörliga brottsprovokationen används? Slutligen ämnas detta alternativ ställas 

mot det alternativ HD valde i 2007 års rättsfall för att kunna besvara: Vad ska 

rättsverkan av en otillbörlig brottsprovokation vara de lege ferenda? 

 

En invändning HD framför i 2007 års fall179 är att det med bakgrund av principen 

om fri bevisföring framstår som främmande att införa ett bevisförbud i svensk rätt, 

 
178 Se 4.5.2. 
179 Se NJA 2007 s. 1037.  
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en åsikt som även framförts i doktrin.180 Lundqvist håller inte med och hävdar å sin 

sida att svensk rätt behöver justeras vad gäller oegentligt åtkommen bevisning181, 

”för att nå upp till en internationell standard på området”. En föredragskonform 

tolkning av stadgandet i 35 kap 1 § 1 st RB är tillräcklig och nödvändig enligt 

Lundqvist och Vita för att ett undantag från principen om fri bevisföring tillämpas 

och bevisningen avvisas.182 Ekelöf har uttalat sig med anledning av upptagande av 

bevis som så att det bör finnas en gräns för vad den fria bevisföringen rimligtvis 

kan tillåta, de utgör de situationer då bevisupptagningen skulle uppfattas som 

”uppenbart oförenlig med grunderna för rättsordningen här i riket”.183 Vita 

framhåller med bakgrund av Ekelöfs uttalande att det står klart att den svenska 

principen om fri bevisföring inte är gränslös och att även om utrymmet att begränsa 

principen om fri bevisföring är tämligen begränsat kan det inte i sig anses vara 

främmande.184  

 

Vidare har HD numera i NJA 2011 s. 638 framhållit att det finns skäl att avvika 

från huvudregeln om den fria bevisföringen i det fall bevisningen åtkommits genom 

ytterst otillbörliga åtgärder och påtryckningar i strid med artikel 3 EKMR och 

förbudet mot tortyr. I det fall bevisningen som åtkommits genom sådana otillbörliga 

åtgärder tillåts ligga till grund för fällande dom kan det skydd mot otillbörliga 

åtgärder som utgör en central del av Europakonventionens regler om rätten till en 

rättvis rättegång bli försvagat enligt HD.185 Bevisningen får då inte åberopas med 

den yttersta konsekvensen att fällande dom inte kan meddelas i det fall den 

avgörande bevisningen framskaffats i strid med artikel 3 och bevisningen i övrigt 

är otillräcklig för ett bifall till åtal.186 Det är olyckligt att HD inte närmare klargör 

hur de tänkt sig att bevisförbudet skulle utformas i ett sådant fall och det är oklart 

hur uttalandet bör uppfattas i det fall det inte finns någon annan bevisning än den 

 
180 Se exvis. Ahlstrand (2002) vid s. 545 ff. och Asp (2001) s. 222. 
181 Ett bredare begrepp inunder vilket otillbörlig brottsprovokation faller. 
182 Lundqvist (1999) vid s. 911 och Vita (2008) vid s. 1007–1008. 
183 Ekelöf och Boman (1992), s. 246. 
184 Vita (2008) vid s. 1006. 
185 Parafrasering av HD i NJA 2011 s. 638 p.21. 
186 Se NJA 2011 s. 638 p.21 och även Ågren (2011) vid s. 923 f. som kommenterar rättsfallet.  
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otillbörliga. Enligt Ågren talar mycket för att HD menar att bevisning i dessa fall 

har karaktären av ett rättegångshinder som bör avvisas men att målet i helhet ändå 

ska prövas.187 Detta skiljer sig från det ställningstagande HD antog i 2007 års fall 

där avvisandet ansågs, med bakgrund i Europadomstolens praxis, behöva avse 

åtalet i dess helhet. Den hållning HD tycks inta i 2011 års rättsfall anser jag, som 

framhållits i 4.5.2, även förenligt med de krav Europadomstolen ställer i fall av 

otillbörliga brottsprovokationer. Likt HD:s resonemang i NJA 2011 s. 638 bör det 

vidare finnas utrymme för att hävda att det skydd mot otillbörliga åtgärder som 

innefattas i artikel 6 EKMR även undermineras i det fall bevisning från otillbörliga 

brottsprovokationer tillåts läggas till grund för fällande dom. Med bakgrund i 

Europadomstolens praxis188, som tidigare redogjorts för och de allt skarpare 

uttalanden Europadomstolen gjort kring tillåtligheten av bevisning, ges stöd för att 

bevisningen även i fall av brottsprovokationer bör avvisas. För att parafrasera 

Europadomstolen i Khudobin189 igen: nationella domstolar bör, för att uppfylla 

förpliktelserna i Europakonventionen, inte acceptera användningen av bevisning 

erhållen genom brottsprovokation.  

 

Vita framhåller vidare att man i fall av otillbörliga brottsprovokationer kommit in i 

ett kritiskt område där skyddsintressen anses viktigare än utredningsintresset, något 

annat sätt hävdar han sig ha svårt att tolka Europadomstolens praxis på. Enligt Vitas 

uppfattning medför detta att samtliga konventionsstater har en förpliktelse att 

förbjuda bevisningen som härrör ur brottsprovokationen i de fallen.190 Lundqvist 

menar för sin del att oegentligt åtkommen bevisning191 anskaffad i strid med 

Europakonventionen skall avvisas med bakgrund i avgörandet Teixeira de 

Castro.192 

 

 
187 Ågren (2011) vid s. 924.  
188 Se kap. 4.3. 
189 Se kap 4.3 och redogörelsen för Khudobin mot Ryssland. 
190 Vita (2008) vid s. 1006.  
191 Ett vidare uttryck som får anses omfatta otillbörliga brottsprovokationer såsom de definierats i 

denna uppsats.  
192 Lundqvist (1999) vid s. 911. 
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Man skulle vidare med utgångspunkt i flertalet av de rättsstatliga skäl som framförts 

i 5.2.3, som motiv för bristande straffbarhet, kunna argumentera för att otillbörliga 

brottsprovokationer är så pass problematiska att de uppfattas som ”uppenbart 

oförenliga med grunderna för rättsordningen här i riket” och därmed överskrider 

den gräns som Ekelöf menar att principen om fri bevisföring rimligen kan tillåta. 

Därmed skulle det kunna hävdas att det även ur ett svenskt bevisrättsligt perspektiv 

finns skäl att tillämpa ett undantag från principen om fri bevisföring. Denna 

ståndpunkt intar Vita och menar att intresset av att nå en materiellt riktig dom är 

begränsat i det fall själva brottet framkallats på ett otillbörligt sätt, han ifrågasätter 

om det överhuvudtaget är möjligt att nå en materiellt riktig dom när det råder 

osäkerhet vad som skett utan provokation.193 

 

Jag anser att det med ovan beaktat finnas flertalet skäl till att otillbörliga 

brottsprovokationer beaktas i den efterföljande brottmålsprocessen genom ett 

bevisförbud.  HD själva har öppnat upp för möjligheten att avvisa bevisning i fall 

då ytterst otillbörliga åtgärder tilltagits från statens sida. Att frångå principen om 

fri bevisföring tycks inte så främmande som HD framhållit i tidigare avgörande 

rörande otillbörligt anskaffad bevisning.194 Vidare om ett bevisförbud föreligger 

vid tortyr, borde det inte också göra det vid otillbörliga brottsprovokationer? 

Fördelen med ett bevisförbud är att det kan användas i båda fallen, vilket ger 

enhetlighet i rättstillämpningen. Som det är nu blir det aningen spretigt med 

bristande materiell straffbarhetsbetingelse i det ena fallet (otillbörlig 

brottsprovokation) och bevisförbud i det andra (tortyr). Som jag framhållit i 5.2 

anser jag att det är motiverat att otillbörliga brottsprovokationer beaktas genom att 

det brister i de materiella straffbarhetsbetingelserna, en rättsverkan som också 

otvivelaktigt lever upp till de krav Europadomstolen ställer.195 Den praktiska 

konsekvensen av att införa ett förbud mot att använda den bevisning som härrör ur 

den otillbörliga brottsprovokationen är, som tidigare i 4.5.2 framhållits, att brottet 

 
193 Vita (2008) vid s. 1007. 
194 Se kap 2.2. 
195 Se kap 4.5.2.3. 
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inte kan beivras.196 Att införa ett praktiskt förbud mot att beivra ett visst brott 

genom att förbjuda bevisning blir ett konstlat sätt att säga att det råder åtalsförbud 

rörande gärningen i fråga.197. Med bakgrund av den starka ställning principen om 

fri bevisföring har finns därför inte anledning enligt mig att de lege ferende ändra 

svensk rätt på så sätt att i framtiden införa ett bevisförbud för bevisning åtkommen 

genom otillbörliga brottsprovokationer oavsett om förbudet avser talan i dess helhet 

eller ”enbart” den bevisning som anskaffats otillbörligen. 

 

Avslutningsvis vill jag även framhålla att det budskap som utsänds i fallet då 

bevisningen avvisas till följd av brottsprovokationen respektive i det fallet den 

otillbörliga brottsprovokationen anses medföra att det brister i de materiella 

straffbarhetsbetingelserna är, enligt mig, fundamentalt olika. Om domstolen 

avvisar bevisningen som härrör ur den otillbörliga brottsprovokationen är det 

närmast en fingervisning till de brottsutredande myndigheterna att i de fall de agerar 

otillbörligt, kommer bevisningen inte få användas i brottmålsprocessen. I det fall 

den otillbörliga brottsprovokationen beaktas genom att det brister i de materiella 

straffbarhetsbetingelserna blir budskapet att gärningsmannen agerat på ett brottsligt 

sätt, men att denne ändå inte ska bestraffas på grund av statens otillbörliga 

agerande. Det senare är ett budskap som enligt mig är mer i överensstämmande 

med den problematik som förenas med otillbörliga brottsprovokationer. Som Asp 

sammanfattar ”det är inte bevisningen i sig som är otillbörligt åtkommen. Det är 

snarare det förhållande som skall bevisas, dvs. själva brottet i sig, som har 

tillskapats på ett otillbörligt sätt.198  

 
196 Se not 104. 
197 Ibid.  
198 Asp (2001) s. 220. 



 73 

6 Slutord och summering 

I följande kapitel kommer jag summerat att besvara de frågeställningar som 

stipulerades i uppsatsens inledande kapitel utifrån de slutsatser som dragits. 

Slutligen framhålls några avslutande ord.  

 

(1) Hur beaktas förekomsten av otillbörlig brottsprovokation i svensk rätt och hur 

förhåller sig detta till de krav som följer av Europadomstolens praxis och artikel 6 

EKMR? 

 

I analysen i 4.5.2 framhölls att mycket talar för att Europadomstolen inte ställer 

krav på att det införs förbud mot lagföring i fall av otillbörliga brottsprovokationer, 

utan att en kränkning av artikel 6 ska bedömas med bakgrund av rättegången i dess 

helhet. Samtidigt ställer dock Europadomstolen krav på de nationella 

rättsordningarna att avvisa all bevisning som härrör ur den otillbörliga 

brottsprovokationen eller att en procedur med liknande konsekvenser tilltas. 

Kompensation i form av strafflindring, även kraftig sådan, underkänns av 

Europadomstolen som en sådan procedur. Inte heller ett beaktande genom 

påföljdseftergift bör vara tillräcklig kompensation för att en kränkning av artikel 6 

ska undvikas i fall av otillbörlig brottsprovokation. De alternativ som därmed tycks 

stå till buds enligt svensk rätt är att antingen beakta den otillbörliga 

brottsprovokationen genom att bevisningen som direkt följer därav förbjuds att 

användas eller genom att det i sådana fall anses brista i de materiella 

straffbarhetsbetingelserna. Den praktiska konsekvensen för båda alternativen 

visade sig vara att ett lagföringsförbud införs, oaktat om Europadomstolen anses 

ställa sådana långtgående krav. Båda dessa alternativ konstaterades förenliga med 

Europadomstolens praxis som ger uttryck för en minimistandard. Slutsatsen är 

således att det sätt HD beaktar den otillbörliga provokationen på i 2007 års rättsfall, 

genom att det brister i de materiella straffbarhetsbetingelserna, är förenlig med de 

krav som Europadomstolen ställer. Även en lösning där bevisningen som följer av 
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den otillbörliga brottsprovokationen förbjuds att användas anses leva upp till 

Europadomstolens krav.  

 

(2) Hur väl överensstämmer svenska domstolars hantering av otillbörliga 

brottsprovokationer, i en efterföljande straffprocess, med rättsteoretiska 

utgångspunkter? 

 

I kap 5.2.2 diskuterades huruvida utfallet i HD:s avgörande i 2007 års rättsfall, där 

det fastslogs att otillbörlig brottsprovokation medför att det brister i de materiella 

straffbarhetsbetingelserna, är motiverat utifrån några huvudsakliga rättsideologiska 

perspektiv. Det visade sig finnas visst utrymme för att argumentera för att det inte 

bör föreligga straffbarhet utifrån ett rättsideologiskt perspektiv, men samtidigt 

ansågs det finnas aspekter som likväl talar för att straffbarhet också bör föreligga. 

Flertalet rättsstatliga argument som redogjordes för i 5.2.3 ansågs dock tala starkt 

för bristande straffbarhet då otillbörliga brottsprovokationer tilltagits. Slutsatsen 

som drogs var att med bakgrund i de rättsideologiska perspektiv som straffrätten 

vilar på i förening med rättsstatliga perspektiv, får HD:s dom i NJA 2007 s. 1037 

anses vara väl underbyggd och motiverad.  

 

(3) Bör svensk rätt förändras de lege ferenada vad avser hanteringen av 

otillbörliga brottsprovokationer? 

 

I kap 5.3 diskuterades och analyserades huruvida det finns anledning att beakta 

otillbörliga brottsprovokationer i svensk rätt genom att förbjuda den bevisning som 

anskaffats därigenom. Analysen utmynnar i frågan vilken rättsverkan av en 

otillbörlig brottsprovokation ska vara de lege ferenda. Utifrån analysen i kapitlet 

ansågs det finnas flertalet skäl till att otillbörliga brottsprovokationer beaktas i den 

efterföljande brottmålsprocessen genom att avvisa bevisningen som härrör ur 

otillbörliga brottsprovokationer. Med bakgrund av att HD:s avgörande i 2007 års 

rättsfall visat sig välmotiverad och förenlig med rättsteoretiska perspektiv, 
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tillsammans med principen om fri bevisförings ställning i svensk rätt, ansågs det 

inte finnas anledning att de lege ferenda ändra på svensk rätt. 

 

Den rättsutveckling som Europadomstolens avgörande i Teixeira de Castro 

iscensatte är i högsta grad levande än idag och rättsläget fortsätter att klargöras 

genom att Europadomstolen frekvent i sina avgöranden återkommer till frågan om 

brottsprovokationer och dess förenlighet med artikel 6 EKMR. Vidare är frågan hur 

grov organiserad brottslighet ska tacklas och hanteras högst aktuell idag. 

Internationellt tycks en trend där intresset av att förebygga brott breda ut sig199, 

något som inte minst 34-punktsprogrammet, regeringens förslag på åtgärder mot 

gängkriminaliteten, indikerar. Det ska bli intressant att följa den fortsatta debatt och 

rättsutveckling som framåt kan komma att aktualiseras vad avser den provocerades 

ansvar i fall av otillbörliga brottsprovokationer. Enligt mig bör otillbörliga 

brottsprovokationer fortsatt medföra att det brister i de materiella 

straffbarhetsbetingelserna. För att tydligt markera att staten, med bakgrund av 

individers rättigheter, inte tillåts agera otillbörligt, är det en nödvändig och lämplig 

konsekvens att brottet inte lagförs. 

 

 
199 Se ex. Asp (2007) vid s. 70 ff.  
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